
BOLETIM GEOGRÁFICO 
ANO XI 1 MAIO - JUNHO DE 1953 1 N. 0 114 

Sumário 

EDITORIAL: XVII Aniversário do l.B.G.E. - CEL. DE PARANHOS ANTUNES (p. 248). 

TRANSCRIÇÕES: História do Gado nos Países do Prata Particularmente no Uruguai - PIERRE . 
DEFFONTAIN~S (p. 249). 

CONTRIBUIÇÃO A CU:NCIA GEOGRAFICA: Nossas Linhas Flúvio-Internacionais na Bacia do 

Prata - ENG. FLAVIO VIEIRA '(p. 258) - A Existência do Petróleo no Brasil e sua Influên-
• . 

ela e em Nossos Destinos Políticos e Econômicos e na Projeção Histórica da Nacionalida'de -

GLYCON DE PAIVA (p. 266) - Fadárlo de Capitais Brasileiras - J. C. PEDRO GRANDE 

(p. 278). 

CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO: Geografia do Litoral - ~TôNIO TEIXEIRA GUERRA (p. 281). 

BIBLIOGRAFIA E REVISTA DE REVISTAS: Registros e Comentários Bibliográfico~ - Livros (p. 

293) - Periódicos (p. 294) . . 

NOTICIARIO: CAPITAL FEDERAL - Presidência da República - Instituto Brasllelro de Geo

grafia e Estatística (p. 297) - INSTITUIÇÕES PARTICULARES - Sociedade Brasileira de 

Geografia (p. 298) - UNIDADES FEDERADAS - Amazonas (p. 309) - Bahia (p. 310) 

Minas Gerais (p. 310) - CERTAMES - Escola de Minas de Ouro Prêto (p. 310).- EXTERIOR 

Estados Unidos (p. 310) - França (p. 310) - Itália (p. 310) - Austrla (p. 311) - Asia (p. 311). 

LEIS I!; RESOLUÇÕES: LEGISLAÇÃO FEDERAL - íntegra da legislação de lnterêsse Geográfico 

(p. 312) - LEGISLAÇÃO ESTADUAL - íntegra das leis, decretos e demais atos de lnterêsse 

geográfico - Bahia (p. 313) - Minas Gerais (p. 315) - Resoluções do Instituto BrasUelro 

de Geografia e Estatística - Conselho Nacional de Geografia - XII Assembléia Geral ~ 

1952 - íntegra das resoluções de ns. 378 a 391 (p. 316). 



Editorial 

XVII Aniversário do 1. B. G. E. 
Em comemoração ao XVII aniversário de fu,n.dação do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, o Conselho Nacional de Geografia organizou na 
sede da sua Divisão Cultural, uma exposição geo-cartográfica, que foi inaugu
rada pelo Exmo. Sr. Desembargador Florêncio de Abreu, Presidente do Insti;. 
tuto, exatamente no dia do transcurso da efeméride, isto é, a 29 de maio do 
corrente ano . 

Tôdas as atividades geográficas, de campo e de gabinete, · tais como ex
cursões, pesquisas, interpretações, inquéritos etc., consubstanciadas em mono
grafias, livros, cartogramas ou fotografias, foram ali demonstradas, através das 
Secções Regionais Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste da Divisão de 
Geografia. 

Também os trabalhos de campo, de desenho e de laboratório, de natu
reza cartográfica, tiveram seu realce na exposição. Procurou-se, por meio de 
cartogramas expressivos, mostrar o progresso dos serviços de triangulação, ni
velamento, bases e levantamentos mistos. Numerosos mapas editados pelo 
Conselho foram apresentados, bem comCJ as fôlhas da carta geral do Brasil, ao 
milionésimo, já impressas, em número superior a 20, mais 28 fôlhas na escala 
de 1: 500 000, e 26 na escala de 1:250000. Métodos, técnicas e processos de 
trabalho das várias ,Secções da Divisão de Cartografia, principalmente as de 
Aeroiotogrametria, Compilação, Revisão, Desenho e Reproduções, foram expla
nados e esquematizados de modo que os visitantes tivessem uma idéia clara dos 
complexos problema$ que envolvem a elaboração de um mapa. 

Felizmente, a mostra comemorativa foi coroada de êxito, tendo desper
tado grande interêsse, demonstrado não só pelo avultado número de pessoas 
ilustres e autoridades presentes ao ato da inauguração, entre as quais o Em
baixador José Carlos de Macedo Soares, ex-Presidente do I.B.G.E. e Presi
dente perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico BrasileirÕ, o Almirante 
Jorge Dodsworth Martins, Presidente da Sociedade Brasileira de Geografia, 
como também pelos muitos visitantes que a ela acorreram, durante os dias 
em que estêve aberta, destacando-se numerosa turma de oficiais do Estado 
Maior do Exército, que demoradamente percorreram os vários setores do 
certame. 

Pôde, dêste modo, o Conselho Nacional de Geografia contribuir, com o 
seu quinhão, para assinalar, com brilho, a data magna dos ibgeanos. 

DE PARANHOS ANTUNES 
Secretário-Gere.l do C.N.G. 

, . 



Transcrições 

História do Gado nos 
Particularmente 

Países do 
no Uruguai 

Prata 

PIERRE DEFFONTAINES 

Os países da região platina são, atualmente, os maiores produtores nacionais 
de gado e de carne. A Argentina e o Uruguai ocupam lugar proeminente nos 
mercados de lã e de couros. A exportação dêstes produtos desempenha, na eco
nomia dos referidos países, papel de suma importância. O gado domina a opinião 
pública, os jornais de maior tiragem são os que tratam da pecuária; no Uruguai 
chamam-se Hereford ou Corriedale, IJ.Omes que designam raças de bovinos ou de 
ovinos. As grandes feiras que reúnem, em concursos agrícolas, · animais sele
cionados - a "Rurale" de Palermo, em Buenos Aires, o "Prado" de Montevidéu. 
constituem os acontecimentos mais importantes da região. O hipnotismo do gado 
é tal que se diz, quando uma pessoa morre, "se ha hecho fiambre", tornou-se 
carne fria. 

1 - O MUNDO DAS FORRAGENS E SEUS ANIMAIS 

A importância adquirida pelo gado data, apenas, de um século. A natureza 
prestava-se, sem dúvida, à criação: o pampa horizontal da Argentina e os cam
pos mais onduladas do Uruguai apresentam estepes magníficas, hostis à árvore e 
favoráveis às pastagens; os solos ou são "limons" claros de origem eólica ou de 
terras escuras, formadas pela decomposição das gramíneas; nos cortes notam-se, 
com freqüência, camadas delgadas superpostas alternadamente negras e ama
relas que atestam mudanças climáticas periódicas. 

O clima é dominado pelos ventos; entretanto caem em média 600 mm de 
água sob forma de chuvas de verão. As chuvas fazem desaparecer o pavor das 
sêcas estivais e cerceam o progresso do deserto que espreita a região por todos 
os lados, o Chaco ao norte, o Monte ao oeste, a Patagônia ao sul. Além disso os 
invernos são suaves, as geadas raras, a neve excepcional. Não há, pois, parada 
sensível no crescimento vegetal; apenas uma diminuição de atividade. A estepe 
sempre verde, permitindo a estabilidade dos rebanhos, não exige migrações, não 
há transumância. O gado prefere localizar-se, "aquerenciar-se", querência signi
fica apêgo a determinado lugar no qual os animais vivem em bandos "tropillas", 
sob a direção da um animal-chefe a madrinha, os rebanhos fixaram dêsse modo 
seus próprios limites, que foram respeitados pelos primeiros possuidores de gado, 
os gaúchos. A "querência" dos rebanhos constituiu um embrião de propriedade 
natural que antecedeu a qualquer espécie de cêrca. A ausência de inverno e de 
vida latente vegetal eliminou problemas ainda mais graves. Não há exigência de 
estábulos, ou de qualquer construção que abrigue os animais. A exploração pas
toril foi, pois, singularmente facilitada, sobretudo, se notarmos que as reservas 
alimentares para o inverno não são necessárias. Não se vêem, na região, os ce
leiros gigantescos onde se amontoa o feno como acontece no Canadá francês, 
não se observam tão pouco os penosos trabalhos da colheita de forragens, da 
sega do feno, que põe em atividade os elevadores durante as longas semanas 
do fim da primavera e do comêço do outono, época de nova brotação das plantas. 
Deveríamos acrescentar a ausência quase completa, na região, de an'imais selva
gens, lôbos e ursos, animais que durante muito tempo tornaram difícil a in-
trodução dos ovinos no Canadá francês. · 

Nota - J!:ste trabalho !oi transcrito 'da publicação Les Cahlers d'Outre-Mer, Revue de Oéo
graphle de Bordeux, n. 0 21 - 6.•m• année - Janvler-Mars 1953 

A tradução foi feita por D. Olga Buarque de Lima. 
As fotografias que Ilustram o texto francês foram omitidas, em virtude de não se conseguir 

uma reprodução satisfatória . 
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Entretanto, durante longos anos tantas vantagens permaneçeram abando
nadas. Até o século XVII apenas um elemento faltava na região - o gado. Nela 
nada havia que lembrasse os imensos rebanhos de bisões da América do Norte. 
Os pampas do Prata só possuíam animais pequenos e em número reduzido, veados 
(cervus campestris), "guasubiras" (cervus simplicamus), guanacos e, nas monta
nhas, vicunhas. Os grandes herbívoros - bisões, renas do Canadá (caribous), 
tão numerosos na América do Norte, não -tinham conseguido penetrar nas este
pes do hemisfério sul; os istmos da América Central eram muito estreitos e as 
florestas equatoriais intransponíveis. · 

Os índios precolombianos quase não souberam aproveitar os animais do 
pampa e dos campos no que se refere à carne e ao couro; não os tinham domes
ticado. Existia, entretanto, uma curiosa semi-domesticação de vicunhas. Eni 
certas épocas, em lugares especiais das montanhas em que o recuo era possível, 
elas eram cercadas para serem tosquiadas. Recolhida a lã, transformavam-na, 
em seguida, em tecidos quentes com que se protegiam dos frios da Puna. Todo 
êste esfôrço representava um limitado horizonte de trabalho e meios bem insigni
ficantes de povoamento. Avaliava,..se, para o Uruguai, em alguns milhares o 
número de índios Charruas; o pampa argentino era quase ião deserto e os pri
mitivos viviam, em parte, de pássaros (os nandous) e de peixes. O Prata não 
havia ainda descoberto sua vocação, permaneceu, dêsse modo, por assim dizer 
inaproveitado até uns 300 anos antes da época atual; vazio insólito, capaz de 
existir em extremidades continentais. 

A chegada de europeus, nos séculos XVI e XVII determinou uma revolução 
tão profunda quanto a que se deu na América do Norte, provocada pela coloni
zação européia, porém em sentido inverso. No Canadá, a conquista dos Prados 
pelos brancos ocasionou o desaparecimento súbito dos bisões e dos gêneros 
de vida pastoris que lhes eram peculiares, o que acarretou uma grave revolta 
de índios e de mestiços (revolta de Riel). A revolução no Prata originou-se muito 
mais pela introdução do gado que pela ocupação das terras. 

Os primeiros "lâchers" - reses sôltas na região - ocorreram, em 1568, em 
Tucumán, em 1552, no Paraguai, em 1572, em Córdoba, em 1589, em Buenos 
Aires. A leste do Paraná o gado penetrou por dois lugares diferentes: ao sul, 
em 1611, os animais foram deixados em Las Vacas (as cinqüenta vacas de Her
nandaria) perto de Colônia, na margem setentrional do rio da Prata, e em 
1617, na Ilha Vizcaino, além do rio Uruguai; ao norte, rebanhos proc~dentes do 
Brasil Meridional, invadiram o Uruguai provocando sérias polêmiças entre por
tuguêses e espanhóis para esclarecer.qual a origem daquele gado e quem tinha o 
direito de possuí-lo. Outras reses foram sôltas no Chile e passaram os Andes na 
direção oriental. . · 

Bem depressa, neste paraíso da criação, os animais pulularam; em menos de 
meio século milhões dêles se difundiam. Eram animais que tinham retornado 
ao estado selvagem; um gado "cimarron" de origem essencialmente espanhola, 
compunha-se sobretudo de animais de raça andaluza, todo em ossos, couro e 
chifres, gado de sêca constituindo o qqe 'foi mais tarde denominado gado 
"criollo", e cujo número, de acôrdo com avaliações, evidentemente. aproxima
tivas, se elevaria a alguns cinqüenta milhões. A região do Prata tornou-se imensa 
"vaqueria". Tal gado era, sem dúvida, repleto de taras, provenientes de epide
mias, de falta de sangue renovado, da precocidade de procreação das vacas; ter
ríveis mortalidades provocavam variações repentinas no efetivo, sobretudo, por 
ocasião das sêcas de inverno que assolavam as regiões setentriona~. 

A quantidade enorme de reses introduzidas na região foi causa de profun
das transformai;ões. O pisar continuado de numerosos rebanhos alterou, pouco a 
pouco, o tipo das pastagens; o pasto duro tornou-se progressivamente pasto 
tenro composto de plantas anuais mais tenras, mas infelizmente cheio de car
dos vindos do além-Atlântico. O antigo rebanho · de veados e guanacos foi li
teralmente dizimado: os parasitas trazidos pelo gado europeu, atacaram os ani
mais americanos, enquanto perdiam as melhores pastagens ocupadas pelo 
gado recém-chegado. · 

Ao mesmo tempo multiplicaram-se os jaguares e as pumas e, mais tarde, os 
cães retornados ao estado selvagem, atacavam até as próprias vacas, consti

, tuindo um verdadeiro flagelo. 
No que se refere aos índios a revolução foi ponderável; o gênero de 

vida foi mais profundamente perturbado que o dos índios canadenses, depois 
do súbito desaparecimento do bisão. A principal transformação foi causada pela 
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chegada de cavalos; os primeiros, trazidos da Europa pelos conquistadores, 
transformaram-se em heróis de aventuras tão épicas quanto as dos capitães 
que os montaram. Não se conta que alguns foram ferrados a ouro? Os índios 
habituaram-se ao cavalo e chegaram a ser maravilhosos cavaleiros; adquiriram 
o hábito da vida nômade e guerreira; aprenderam a amansar animais selva
gens, "baguales", ou redomons (semi-selvagens). Os Charruas montavam sen
tados de lado, como amazonas, escondidos pelo pescoço do animal e, assim, 
transformaram-se em caçadores de gado, tendo como arma a famosa "bola", 
espécie de· "laço" em cuja ponta havia uma bola envôlta em couro. Possuidores 
do cavalo e alimentados de carne, tornaram-se outros homens; pastôres guerrei
ros cujas rápidas incursões ou "malones" causavam grande pavor; poderiam 
ter aproveitado a fortuna inesperada daquele gado europeu regressando ao es
tado selvagem, mas uma luta sem trégua com os brancos, por ocasião das 
capturas dos animais, dizimou-os e terminou por extingui-los totalmente. 

2 - A CIVILIZAÇÃO GAÚCHA 

A apropriação desta riqueza nova representada pelo gado, surgida antes de 
qualquer povoamento, valeu à região platina cobiças quase tão violentas quanto 
as provocadas pelos metais preciosos nos altos países andinos. 

A primeira fonte de renda trazida pelos rebanhos de bovinos, subitamente 
difundidos na zona do Prata foi o couro, único valor transportável, cujo apro
veitamento podia ser encontrado através da exportação. 

No Uruguai, á nova fonte de renda parece ter sido descoberta pelos carvoei
ros de Buenos Aires, que procuravam o norte do Rio do Prata, onde a vegeta
ção arbustiva era mais densa que no pampa, para fazer carvão vegetal. Foram 
êles que revelaram, uns quarenta anos após a penetração do gado na região, a 
importância dos rebanhos. Re'bniam-se em pequenos grupos a fim de explorar 
os bovinos encontrados; partiam para vaquear, isto é, matar o gado; dizia-se 
também "cuerear", pois se tratava apenas de recolher o couro (cuero) . O traba
lho consistia em perseguir os animais, cortar-lhe os tendões das pernas, a gol
pes de facão, para imobilizá-los; voltar, em seguida para matá-los e retirar o 
couro; abandonava-se a carne. Por êste processo apenas um homem podia aba
ter mais de mil cabeças por dia: trabalho terrível a que deram o nome de 
"faena"; a região cobriu-se de carcaças em putrefação, que contribuíram para 
multiplicar os cães selvagens, as pumas e os condores. 

Entretanto, Buenos Aires procurou monopolizar esta riqueza; seus habi
tantes consideraram o Uruguai primeiramente uma colônia de carvão vegetal, 
depois uma colônia pastoril; a política espanhola tentou transformar as regiões 
a leste do Paraná, - "Banda Oriental - em uma grande "vaqueria" dependendo 
do "cabildo" (prefeitura) de Buenos Aires. Para poder "faenar" era preciso 
obter-se uma permissão do governador da cidade; os "faeneros" partiam em 
grupos de 30 a 40 homens. Em geral, atacav.am um rebanho localizado por sua 
querência e sua madrinha: tratava-se de uma espécie de apropriação dos ani
mais, mas sem direito à propriedade do solo em que viviam; permitia-se matar 
o gado, mas não se concedia a posse do terreno. 

Os que se dedicavam a "faenar" eram caçadores e não pastôres. Instala
vam-se rudimentarmente, armando uma simples barraca de couro, ou às vêzes 
construindo uma cabana de pedras a "manguera". Em volta organizava-se o 
trabalho de secagem das peles, o "corambre"; conservava~se o couro em sal pro
veniente das Salinas Grandes, perto de Córdoba. ll:stes primeiros habitantes, 
aliás pouco numerosos, desenvolveram uma verdadeira civilização de couro; a 
indumentária era de couro e chamava-se "guardamonte" - proteção contra a 
vegetação espinhosa, correspondendo o "monte" a um pequeno bosque espi
nhoso; oara atravessar os rios, serviam-se de sacos de couro, os leitos, "catres", 
eram feitos de couro esticado por melo de quatro estacas; como travesseiro usa
vam a sela de couro, o "recado". A primitiva Montevidéu teve um bairro de 
tendas de couro. As portas das casas eram de couro, c0mo de couro eram as 
fechaduras e até mesmo os primeiros elementos de fortificação da cidade. Con
siderava-se o roubo do gado um crime de suma importância, e o castigo con
sistia em coser-se o culpado dentro de uma pele recém-tirada que o ia asfi
xiando lentamente à medida que encolhia. Havia em Buenos Aires uma alfândega 
do couro, e êste produto constituiu, até o fim do século XVII, a exportação prin
cipal do pôrto. 
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Tal mina de couro, por longos anos em mãos dos portenhos, foi cobiçada 
por concorrentes; gaúchos brasileiros penetraram até às margens do rio da 
Prata; eram os "changadores", quer dizer ladrões de couro, que iam "'cuerear" 
sem permissão. Uma colônia clandestina portuguêsa chegou a instalar-se em 
Colônia, no ano de 1603; havia, além disso, espanhóis de Entrerrlos que pene-
travam no Uruguai e roubavam rebanhos. ~ 

As competições tornaram-se mais graves quando se começou a utilizar outra 
riqueza: a carne. De fato, no decorrer do século XVIII, apareceram ne
cessidades novas em relação à carne; da exploração das ricas minas do Pieru 
resultou a criação de Importantes aglomerações operárias: Potosi chegou a ter, 
no fim do século XVIII, 150 000 habitantes. Era preciso alimentar esta popula
ção que, vivendo em zonas desertas de elevada altitude, tinha maiores exigên
cias de calorias que a das baixas planícies. Fato idêntico produziu-se nas minas 
do interior do Brasil, em Minas Gerais, na circunvizinhança de Ouro Prêto, onde, 
em uma região desprovida de recursos alimentares, afluiu grande número 
de pessoas para minerar; da mesma maneira na costa nordestina brasileira, 
fazendas, unicamente consagradas à cultura da cana de açúcar, empregando 
numerosas levas de escravos negros, reclamavam carne em conserva, e ainda 
nas Antilhas, em que as recentes "haciendas" açucareiras não encontravam no 
próprio país alimento suficiente para a grande mão de obra escrava. Os vastos 
rebanhos sem dono do rio da Prata apareceram, então, como recurso inesperado, 
tanto mais interessante quanto já se havia apei;feiçoado a maneira de conservar 
a carne ou pela secagem que produzia o charque (a carne sêca) , ou pela salga- . 
dura que dava o "tasajo", 'carne salgada; o sal abundante para o lado dos 
Andes, nas Salinas Grandes, de Córdova, já constituía objeto, no que se refere ao 
couro, de ativo comércio através dos pampas. · 

Multiplicaram-se, na segunda metade do século XVIII, os "saladeros", e a 
indústria da salgadura da carne, localizada ao longo da costa, conheceu inespe
rada prosperidade. No Uruguai, o priinelro "saladero" foi criado, em 1750, pró
ximo a Soriano. Com a carne apareceu o interêsse pela banha, e tôda uma in
dústria de sebo, velas e sabão espalhou-se ràpidamente. Os "charqueadores" e as 
"graserias" funcionavam durante o verão, de dezembro a julho, enquanto os 
"saladeros" alcançavam seus maiores rendimentos durante os meses de inverno. 

A caça aos animais transformou-se; ·não se cogitava mais de "cuerear", mas 
.de "carnear" (preparar a carne), em pouco tempo o Uruguai e a região platina, 
que até então tinham permanecido quase vazios e mal guardados, foram in
vadidos. Os espanhóis de Buenos Aires procuraram conservar a prioridade, mas 
brasileiros armados, procl!dentes de Pernambuco e da Bahia, aí vinham abaste
cer-se de carne sêca, que revendiam nas fazendas. Piratas ou fllbustelros, multas 
vêzes franceses, instalavam-se, clandestinamente, na costa para matar reses que 
se destinavam às Antilhas, outras vêzes compravam a carne pagando-a com 
"tafia" e rum. 

Os roubos de gado eram constantes e mantinham uma espécie de guerra 
civil crônica. Os gaúchos, isto é, os operários do gado, viviam a cavalo em pe
quenos grupos, dirigidos por um coronel, em estado de luta permanente uns 
contra os outros. Alguns tentavam apropriar-se dos rebanhos marcando os ani
mais nas orelhas por meio de pequenas fendas; tal operação era chamada "ore-. 
jar"; e o gado assim puncionado passava a ser gado ."orejana". 

Como os animais se organizavam espontâneamente em rebanhos, os pro
prietários adaptaram-se a estas primeiras divisões biológicas. Viviam com os 
rebanhos, conhecendo-lhes os hábitos, vigiando-os e protegendo-os. 

Não eram mais simples caçadores como no tempo do couro; tomaram-se 
progressivamente pastôres e acabaram por se considerar proprietários tanto do 
pasto como do rebanho. O pasto era, muitas vêzes, demarcado por fronteiras· 
naturais, sobretudo rios e pântanos, as primeiras propriedades ocupavam fre
qüentemente os "rincons'', Isto é, os espaços limitados por cursos d'água. Atra
vés de seus rebanhos aprenderam a vida sedentária e adotaram a "querência", 
o domicilio; estar significava residir, e 'a instalação do pastor denominou-se es
tância; terminava, assim, a antiga vadiagem da era do couro. 

As primeiras estânc!as foram imensas, sem limites precisos; existem_ ainda 
algumas dêste gênero, como a de São Pedro do Timóteo que, depois de várias 
partilhas, mede 150 000 hectares, e outra sltu~da em sua vizinhança que, sozi
nha, constitui a metade do departamento de Artigas, no Uruguai. 
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. 
O trabalho mais pesado era o de impedir as fugas e os roubos do gado. Con

siderava-se roubar animais crime mais grave que assassinar um homem. Re
agrupa;r as reses (rodear) para vigiá-las· e sobretudo marcá-las constituia a 
principal ocupação que se realizava, no inverno, na festa da "Yerra". Os gaú
chos viviam constantemente a cavalo percorrendo os pastos, eram verdadeiras 
balizas humanas encarregadas de guardar o rebanho. O chefe da estância dis
tinguia-se menos como proprietário que como melhor conhecedor do gado e 
mais hábil cavaleiro. Dava-se logo ao novo empregado um ou vários cavalos, pois, 
devendo êle passar os dias em sela, esgotava depressa os animais, o homem a 
pé era considerado um miserável e mesmo um culpado de quem a prudência 
aconselhava desconfiar. Para êle não havia hospitalidade. Assim se explica o 
desprêzo com que se encarava o agricultor, chamado apenas "peon", aquêle que 
trabalha a pé, encontra-se aí uma das razões por que o trabalho dos campos 
teve início tão tarde e de maneira tão difícil. Aliás, não se apreciava o legu-
me; "a verdura, dizia-se, só serve para animais". ' 

Vivia-se nas estâncias em plano de igualdade. Alimentavam-se unicamente 
de carne, abat~a:-se uma rês em cada refeição, e só consumiam as partes me
lhores. O gado não tinha muito valor, matava-se mesmo um animal simples~ 
mente para se poder, à ~uisa de estaca, amarrar o cavalo em seus chifres. 

Comia-se, sobretudo, o "asado" - consumido em comum e previamente pre
parado em trempes de ferro ou simplesmente assado, introduzindo-se fogo, por 
meio de palhas, no ventre da rês cujas tripas já haviam sido retiradas e quei
mando-se, em seguida, a gordura: que estranho quadro seria o daquelas vacas 
estendidas qu; fumavam pelas narinas e cheiravam a. carne! 

Os homens iam de estância em' estância ao bel prazer de suas fantasias; 
permaneciam pouco tempo em cada uma e lá se iam conduzindo os rebanhos até 
os "saladeros". Vivendo com os rebanhos em pistas como marinheiros em seus 
barcos eram, em relação ao gado, verdade1ros navegadores de cabotagem. Muitos 
não possuíam domicílio, gozavam da geral hospitalidade das estâncias. Deti
nham-se, ao longo dos caminhos, em lugares que tanto podiam ser. de repouso 
como de prazer, chamados, "boliches" ou "pulperias", onde jogavam, bebiam, se 
divertiam. A vida de família era a tal ponto inexistente que os filhos ilegítimos 
constituíam a grande maioria. 

A casa fôra reduzida à sua forma mais elementar: simples construção de 
terra com teto de palha, era o rancho, feito com materiais da região, de custo 
nulo, moradia sem valor, destituída de móveis, e até mesmo, de cozinha, uma 
vez que se assava a carne na parte externa da .casa, no "asador". 

Semelhante modo de vida só comportava um povoamento muito disperso, 
de guardas de animais, vivendo cómo cavaleiros soberbos e desocupados, cujas 
botas de couro eram feitas de uma perna de cavalo virada pelo avêsso e que 
não permitiam andar a pé: devia-se pois, permanecer sempre em sela. 

O gado, indiferente às vari~ões de clima era uma fonte de renda adniirá
vel; transportava-se a si próprio e não exigia quaisquer cuidados no que se re
fere à circulação; agrupava-se, .apenas, em tôrno dos vaus e dos pontos de água. 
Todo o trabalho consistia em vigiar os rebanhos e em fazer alguns rodeios para 
a contagem, escolha e marcação do gado. Os rebanhos das zonas setentrionais, 
de clima menos saudável, necessitavam de cuidados suplementares; nelas luta
va-se contra os carrapatos por meio de banhos mais ou menos freqüentes. 

:ll:ste curioso gênero de vida criou uma psicologia especial, a do gaúcho. As 
principais distrações eram as corridas de cavalos, durante as quais se faziam 
apostas avultadas. Cantos, músicas caracteristicas e tôda uma literatura com 
linguagem particular originaram-se desta época. Os heróis eram os "coronéis" 
que dirigiam pequenas guerras civis em que a polícia do gado se misturava às 
lutas de sectários. O romance de Martin Fierro d'Hernández dá a melhor tles
crição da civilização gaúcha. 

3 - A "REVOLUÇAO DAS C:ll:RCAS DE ARAME" 

Grandes mudanças produziram-se nos meados do século XIX; o lugar 
ocupado, nas pastagens platinas, pelos ovinos tornou-se progressivamente mais 
importante. Sem dúvida, já existiam, mas em número limitado, carneiros 
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"criollos" de raça espanhola, degenerados, sem valor, cuja finalidade era pro
duzir couros para as selas. 

O gado ovino fêz sua aparição em 1830. Os primeiros rebanhos, procedentes 
do Rambouillet, foram introduzidos, em 1832, no Uruguai, pelo francês Poncel; 
ràpidamente houve pessoas que o imitaram, a criação despertou sobretudo o in
terêsse dos colonos dos Pirineus. Os carneiros proporcionavam, anualmente, 
uma produção certa, a da lã; resistiam às variações da sêca que f!ram freqüentes 
nos "Campos de piedra" ao norte do Uruguai; esta região povoou-se então de 
ovinos e de bascos, concentrados sobretudo em tôrno de Durazno. 

A carne dos carneiros não era apreciada: o gaúcho abstinha-se de comê-la. 
A ausência de utilização local da carne orientou a atividade dos criadores para o 
aproveitamento da lã e do couro, dando-se então, preferência às raças merinós 
pelos seus melhores produtos. A -criação dos ovinos exigia mais trabalho e maio
res cuidados que a do gado vacum; receavam-se as epidemias, além disso, era 
necessário tosquiá-los anualmente, o que exigia mão de obra especializada e 
temporária: os "esquiladores". Retirada a lã devia ser ti:ansportada; recorreu-se 
às carroças de cuja utilização não se havia ainda cogitado; eram grandes veí
culos de rodas altas capazes de enfrentar os terrenos pantanosos dos pampas. 

As pesadas viaturas para os fardos de lã acarretaram o problema da estrada 
de rodagem, problema tanto mais sério quanto os transportes eram feitos no 
comêço do verão, época de chuvas. A lã devia ser conduzida até os pontos onàe 
estavam instalados os armazéns denominados "barracas'', cuja maioria se achava 
em mãos de franceses (roubaisianos, mazametinos, bascos ... ) . 

Os carneiros não tinham como os bovinos o· hábito da "querência"; vaga
bundavam despreocupados de limites; para fixá-los e contê-los não existiam 
verdadeiros pastôres nem cães de guarda. Fí>i em relação ao carn~ro que surgiu 
o problema do recinto cercado. Não possuindo a· região grandes extensões flores
tais, recorreu-se ao arame (alambre); foi uma verdadeira revolução na história 
da criação dos países platinos. 

Em 1860, o gado vacum constituía a maioria no Uruguai: 5 200 000 bovinos 
para 2 300 000 ovinos, em 1870 invertem-se os números, 6 800 000 bovinos para 
10 000 000 de ovinos; em 1900, 6 900 000 para 18 600 000; e, 1930, 7 100 000 para 
20 500 000. . 

Nas proximidades do ano 1870 multiplicaram-se as estâncias de ovinos, fre
qüentemente propriedade de estrangeiros, delimitadas por cêrcas de arame fa
cultaram a formação de ' rebanhos selecionados, de idade uniforme. Tornou-se 
possível cuidar dos animais bahhá-los, e alojá-los em determinadas pastagens 
a fim de permitir que em outras a vegetação se- reconstituísse.' A posse da terra 
tornou-se muito mais nítida. A estância é, verdadeiramente, uma herdade, e o 
estancieiro adquire mentalidade de proprietário; deve dispor de capitais impor
tantes, o arame custa caro, bem mais caro que a terra; além do fio para as 
cêrcas são necessários os moirões, "postes". O quebracho vinha do norte da Ar
gentina e os toros de jacarandá do Brasil; por vêzes, nos planaltos cristalinos 
uruguaios talhavam-se blocos de granito, porém, com freqüência recorria-se ao 
cimento ou ao ferro. As cêrcas de arame tornaram-se o orgulho do estancieiro, 
que tem mais prazer em mostrar aos amigos as cêrcas da propriedade do que a 
sua casa; o de São Pedro do Timóteo proclama com orgttlho que possui 400 quilô
metros de cêrcas de arame. Começou-se, então, a distinguir a estância aramada 
"estância alambrada", da "estância abierta", sendo a diferença de valor supe
rior ao dôbro. 

O trabalho de cercar as propriedades prosseguiu, sobretudo de 1870 a 1880; 
nesta época, colocaram-se só no Uruguai · 32 milhões de quilômetros de cêrcas 
- compostas normalmente de 7 fios superpostos para impedir os contatos do 
gado e proteger as seleções; era o aramado de lei, atualmente quase não há 
campos abertos. 

Tal transformação faz-se sentir na paisagem e principalmente na estrada; 
desapareceu a pista livre utilizada pelos antigos gaúchos; os caminhos seguem 
os contornos das propriedades e fazem cotovelos geométricos; quando passam 
por uma fazenda é preciso construir-se uma porteira ou um mata-burro ("guar
do-ganado") - como é denominado no Uruguai, através do qual podem passar os 
veículos mas não os animais. A introduçãó do arame marcou, bem mais niti
damente que o aparecimento das carroças para transporte de lã, um período 
essencial na história da circulação. 
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O aramado transforma também a vida · e a compos1çao da estância; os 
gaúchos a cavalo, que, como marcos vivos, a vigiavam, não são mais necessários. 
Em regiões já tão pouco povoadas o arame suprime, ainda, um horizonte de tra
balho: aquêle doce "far niente" a cavalo não tem mais razão de ser; apenas 
alguns peões são indispensáveis para guardar os rebanhos, e para êles os ca
valos são inúteis. Os ovinos expulsarão os gaúchos; forma-se um proletariado 
do gado cujo abrigo será o casebre de terra construído nos limites das proprie
dades, nos solos mais pobres; povoados miseráveis denominados "rancherios". 

Os habitantes vivem mal, não têm empregos fixos: na ocasião. de tosquiar 
os animais são "esquiladores"; em outras, conduzem os rebanhos em seus des
locamentos para os matadouros. Calcula-se em mais de 200 000 os remanescentes 
dêste antigo gênero de vida em via de extinção; impossível transformar em cul
tivadores homens que consideram decadência andar a pé e acham que a terra 
só deve ser trabalhada para nela cavar-se a sepultura. 

A estância outrora hospitaleira e afável tornou-se a grande usina de carne 
cujo ideal tende cada vez mais para o lucro; quanto menos homens tiver para 
alimentar mais multiplicará o gado. 

Os raros peões da propriedade são dirigidos por um capataz; em uma es
tância de 5 000 hectares cinco homens são suficientes: dois são "puesteros", isto 
é, guardas de limites, encarregados de vigiar as cêrcas; os outros ocupam-se do 
gado: por ocasião de tosquiar os rebanhos ou de vendê-los contratam-se operá
rios, por tempo determinado, recrutando-os nos "rancherios". A estância rejeita 
a família; não fixa o homem ao solo, a maioria dos trabalhadores vive na vaga
bundagem encontrando nos "rancherios" mulheres tão transitórias como seus 
empregos, o que explica o número de casas de porstituição nestes povoa
dos da miséria. O maior rendimento da carne provocou a diminuição da popula
ção; o Uruguai é o único país da América do Sul em que a densidade rural de-

. cresce; apesar do número limitado de seus habitantes verifica-se emigração, 
pelo menos nas regiões setentrionais unicamente dedicadas à criação de gado. 
Alguns procuram as zonas de pequena cultura situada na costa uruguaia onde 
já se delineia uma paisagem agrícola, porém a maioria contribui para aumentar 
a população das grandes cidades. 

4 ~ A EVOLUÇAO RECENTE DA CRIAÇÃO 
I 

. No século XX, a técnica da utilização do frio precipitou a evolução da es-
tância. Em 1876 fêz a primeira viagem para Buenos Aires um navio frigorífico, o 
do francês Charles Tellier, mas as usinas frigoríficas só em 1900 foram instala
das na Argentina, e em 1904 no Uruguai. Estabeleceram-se ao longo da costa do 
rio da Prata, acentuando-lhe dêsse modo a característica de "costa do gado" 
que já possuía desde a introdução dos "saladeros". Quatro imensos frigoríficos 
foram construídos nas margens do Uruguai, empregando mais de 15 000 operá
rios, principalmente de origem eslava especialistas em trabalhos de matadouro. 
No litoral argentino, ao longo do médio Paraná, está em funcionamento uma 
dezena destas usinas . 

Os frigoríficos começaram por utilizar a carne de carneiro, mercadoria 
quase sem saída no comércio local, mas os rebanhos eram de início unicamente 
constituídos de Merinós, bons produtores de lã e couro, porém de carne medío
cre; no dia em· que a venda da carne se tornou remuneradora procurou-se re
novar a composição dos rebanhos; introduziram-se carneiros de raças cruzadas 
que, possuindo lã fina, tinham também carne gorda e de boa qualidade. Hoje a 
maioria dos rebanhos se compõe de Lincoln e sobretudo de Corriedale importa
dos desde 1925 da Nova Zelândia: da última raça contam-se atualmente mais 
de 7 milhões de animais, o que representa quase a metade dos ovinos uruguaios. 

Progressivamente, porém, os frigoríficos utilizaram a carne de gado vacum, 
outrora reservada aos "saladeros"; a guerra de 1914 marcou o triunfo do frigorí
fico sôbre todos os outros processos de conservar carne. Em 1907, abatiam-se 
672 000 bovinos para os "saladeros" e apenas 300 000 para os frigoríficos em 1920, 
somente 70 000 eram destinados à salga e hoje apenas 3% da produção têm 
esta finalidade. É necessário, pois, que tanto os bovinos como os ovinos possuam 
carne apropriada aos frigoríficos. Os ovinos pertencem cada vez mais à raça 
Corriedale, mas os bovinos sofreram igual evolução: procura-se menos a carne 
do animal que sua banha e as raças que triunfaram neste sentido foram as 
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Hereford e Shorthorn. A transformação do rebanho bovino acarretou o desa .. 
parecimento progressivo da indústria do charque, do "tasajo", do "saladero" e 
mesmo das conservas de carne; em 1905 foi instalada, nas margens do Uruguai, 
em Fray Bentos, a fábrica Liebig, atualmente transferiram-na para o Norte, 
para o Paraguai, onde ainda existem os antigos rebanhos de gado criolo des
provido de gordura. 

O principal centro importador é a Inglaterra. :a:ste mercado exige animais 
joV"ens, de carne tenra; daí ter evoluído a composição dos rebanhos para os no
vilhos de 3 a 4 anos que dão o "baby-beef", da preferência londrina; começou-se 
a exportação dos bezerros nas proximidades de 1914; hoje, entram na matahça 
de gado com uma porcentagem de 40%. 

A fim de engordar ràpidamente os bezerros foi necessário melhorar os pra
dos, e desde 1935 observa-se o desenvolvimento progresliiivo da cultura de for
ragens artificiais. Nova revolução: uma parte dos pastos teve de ser arroteada, 
lavrada e semeada de forragens. Dêsse modo a estância, para aperfeiçoar sua 
criação, viu-se forçada a utilizar partes de seu domínio; são, aliás, culturas tem
porárias, executadas por pequenos agricultores, personagens novas, assaz in
sólitas na história pastoril, recebem, pelo prazo de um ou dois anos, certa ex
tensão de prado em via de esgotamento; cultivam-na e recolhem alternada
mente trigo e girassol; eín seguida o estancieiro recupera a posse da terra, co
bre-a de alfafa que produzirá durante vários anos uma forragem freqüente
mente densa, conservada em silos e com a qual é possível conseguir-se a en
gorda dos novilhos. 

Assiste-se, pois, à introdução da agricultura na exploração pastoril, mas de 
uma agricultura temporária, que não fixa o homem. O colono agrícola, que 
raramente é o antigo gaúcho .mas geralmente um imigrante italiano, obtém 
licença de construir um rancho de terra onde viverá um ou dois anos, na maior 
parte das vêzes sem a família. Ainda desta vez a estância não favoreceu o po-
voamento permanente do sQlo. · 

Entretanto, certas propriedades se orientaram para a produção de gado de 
raça para seleção; chamam-nas "cabanas", exigem mão de obra mais abundante 
e possuem em tôrno da casa principal, muitas vêzes luxuosa, grupos de habita
ções operárias; estas estâncias são, ainda, pouco numerosas. O mesmo acontece 
com autro tipo · de propriedade rural que se desenvolve nas cercanias das gran
des cidades, - Buenos Aires, Montevidéu - são propriedades que se dedicam 
à produção de leite e foram d~ominadas "tambos"; pequenas explorações sur
gidas do esfacelamento de antigos latifúndios pertencem a modestos colonos, 
freqüentemente bascos, que criam rebanhos para leite e vão diàriamente em 
pequenos veículos ou em autocaminhão, vender seus produtos. Identificam-se 
pelos gorros e pelo nome basco inscrito nos veículos. A propriedade é provida 
de estábulos; produz forragem artificial e muitas vêzes sustenta uma familia 
numerosa ocupada na venda do leite a domicílio e na fabricação de manteiga e 
queijo. Há mesmo grandes emprêsas que se especializaram na indústria dêstes 
produtos depois que se generalizou o hábito, nas cidades do Prata, do leite, da 
manteiga, dos doces de leite e dos "yogourts". A Soci·edade Nestlé possui vários 
anexos nas circunvizinhanças de Buenos Aires, a Martona também dispõe de 
extensos pastos e de uma rêde de explorações. No Uruguai, suíços fundaram 
colônias (Nueva Helvetia e Colônia Valdense, habitada por antigos valdenses) 
cuja principal produção é o leite. Nestas regiões a densidade rural é muito mais 
considerável e a exploração pastoril não conservou a antiga hostilidade ao po
voamento humano. 

Há outras zonas, em que se instalou tôda uma população de modestos agri
cultores, com numerosas habitações e pequenas propriedades que se dedicam 
à cultura de árv·ores frutíferas e a de legumes. Isto ocorre sobretudo na região 
costeira do Uruguai e na região a oeste de Buenos Aires, na direção de Lourdes 
e Tigre; a estância transformou-se na "finca" ou chácara, com pequenas casas, 
campos cercados, e fileiras de árvores que como cortinas de oiprestes, cortam 
o vento. Esta zona "chacarera" se opõe à zona "ganadera" do norte do Uruguai 
pelo crescimento rápido da população integrada em sua maioria por colonos 
estrangeiros: das Canárias em volta de Canelones, do vale de Aosta em tôrno 
de Colônia Valdense, de italianos, que se dedicam à viticultura, e de galegos es
palhados por quase todos os lugares. Chegados posteriormente são desprezafü:is 
pela antiga população gaúcha, habituada a passar a vida a cavalo, vigiando de 
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modo magnifico e preguiçoso, o gado; os gaúchos chamam desdenhosamente 
"gringos" a êstes colonos que não têm cavalo, trabalham a terra e comem ver
duras. 

, Na Argentina, ao contrário, a transformação das antigas estâncias de gado 
em fazendas de milho nas vizinhanças de Rosário ou de trigo nas de Santa Fé, 
não trouxe mudança considerável no tipo de povoamento, as novas explorações 
cerealiferas quase não fixaram a mão de obra; para execução de trabalhos im
portantes, colheitas e sementeiras, recorre-se a trabalhadores temporários; êstes 
homens sem emprêgo, chamados mesmo de "golondrinas" (andorinhas), são tão 
pouco vinculados à terra quanto o eram os gaúchos de antanho e, nas cercanias 
do "ciasco d'estância", pouco aumentaram os edifícios; não há celeiros para os 
cereais assim como não havia estábulos para o gado; feita a colheita, os cereais 
são logo entregues aos "elevators" das estações ferroviárias; a marca da instala
ção do homem permanece mínima. 

Em geral, o gado contribui para manter a região subpovoada; quanto mais 
numerosos são os animais, menor é o número dos habitantes; no Uruguai, con
tam-se 350 bovinos para 100 habitantes; é o mais forte coeficiente do mundo, 
288 na Argentina, 280 na Nova-Zelândia; qu~nto aos carneiros, há 800 para 100 
habitantes no Uruguai, contra 900 na Austrália. 

Nestes campos e pampas, apesar de uma exploração assaz intensa no que se 
refere ao gado, quase não há povoados; o perfil de um campanário é desco
nhecido. Que diferença do povoamento do Canadá francês! Na região do Prata, 
nem mesmo as feiras provocaram aglomerações; realizam·se em lugares desertos, 
feiras de remate, organizadas por negociantes de gado; percebe-se apenas de 
longe em longe, .no meio de um tufo de eucaliptos, o "casco" - casa do pro
prietário - mais ·ou menos imponente e alguns "puesteros" dela muito afastados, 
para vigilância; entre as grandes propriedades, pobres "rancherios" ou "pue
bluchos", repelidos para as extremidades dos domínios, abrigam o antigo pe
queno povo do gado; no percurso dos caminhos, "boliches" ou "pulperias" ser
vem ainda de lugar de repouso aos condutores de tropas. Quase não existe vida 
de comuna ou de paróquia; as municipalidades - confundem-se nesta região 
com os departamentos, e só há burgo nas sedes administrativas. O gado pro
porciona uma densidade de trabalho por demais fraca; para manter uma se
menteira de povoamento suficiente constituiu por muito tempo terrível escola 
de ociosidade. 

Não se deu, durante muito tempo, importância à casa; até as últimas dé
cadas, era freqüentemente a casa de custo insignificante "maison pour rien", 
isto é, o rancho, construído de terra e coberto de palha; não representava qual
quer capital, compôs as "rancherias", chamadas, aliás, "pueblos de ratos" (povoa
dos de ratos) . As belas residências de estancieiros enriquecidos, em geral muito 
recentes, contrastam com as moradias do proletariado rural. 

Assim, o gado depois de haver sido a base do povoamento acabou por frear 
o crescimento da população e mesmo por rechaçar 'o homem. Fala-se com razão 
de riqueza e pobreza no Uruguai: êste é mesmo o título de um livro que atraiu 
a atenção sôbre tão grave problema (Riqueza y pobreza del Uruguay). Esta re
gião, apenas povoada, já apresenta excesso de população; muitos dos modestos 
habitantes dos campos devem imigrar ou refluir para a cidade, Montevidéu, 
capital monstruosa que, com seus 1 300 000 habitantes possui mais da metade 
da população do país; inquietante excrescência demográfica. Atualmente, a ex
ploração do gado pesa de modo ponderável sôbre o povoamento, mas a evolução 

_,,clêste tipo de economia pode reservar muitas transformações. 

~ l!:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogriftca 
Brastletra" encontram-se à venda nas prt:o,clpals livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, D.F. 
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No Brasil as principais vias fluviais de âmbito internacional encontram-se 
no rio Amazonas e na bacia do Prata. 

No majestoso rio equatorial, a 'unha Belém-Iquitos, francamente navegável, · 
mesmo por transatlânticos de até 6 000 toneladas de arqueação, nos põe em co
municação com a República do Peru e, atualmente, se prolonga, através do 
Ucayali e de estradas terrestres, até o pôrto de Calláo, no Pacífico. 

Essa linha amazônica, que sempre teve tráfego regular até Iquitos, quer 
por navios de longo curso, quer pelos conhecidos "gaiolas", em breve terá res
tabelecida a sua navegação por parte dos Serviços de Navegação da Amazônia e 
de Administração do Pôrto do Pará (S . N ,A. P. P.) . E será mais intensificada essa 
navegação, quando a frota de petroleiros da refinaria de petróleo já autorizada 
a instalar-se em Manaus, começar a transportar o óleo bruto do Peru, fornecido 
pela emprêsa peruana "Ganso Azul" àquela refinaria, empreendimento que va
mos ficar devendo à Companhia de Petróleo da Amazônia. 

Em referência ao prolongamento da linha Belém-Iquitos, lembremos que 
na comunicação que fizemos à Sociedade Brasileira de Geografia, em sessão de 
seu Conselho Diretor, realizada em junho de 1949, pusemos em relêvo a ligação 
flúvio-rodo-ferroviária de Belém a Calláo, que, graças aos esforços dos peruanos, 
constitui hoje um dos quatro caminhos transcontinentais interoceânicos na 
América do Sul.1 · 

Na bacia hidrográfica platina a navegação internacional se processa através 
das grandes correntes potâmicas do Paraná, do Paraguai, do Uruguai e do es
tuário do chamado rio da Prata. 

Essa bacia, cuja área é avaliada em 4 100 000 · quilômetros quadrados, inte
ressa a cinco países sul-americanos - Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e 
Brasil, pela influência que as suas vias fluviais têm no desenvolvimento das 
relações sociais, políticas e econômicas entre os mesmos. 

Interessando, quanto ao nosso país, aos estados de São Paulo, Paraná, Mato 
Gt-osso, Minas Gerais, Goiás, Santa. .Catarina e Rio Grande do Sul, os governa
dores dessas sete unidades federadas se reuniram em 1951 e firmaram um con
vênio a· 6 de setembro dêsse ano, de que resultou a constituição da Comissão 
Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai, bem como a proposição ao govêrno 
federal no sentido da criação de um órgão seu, com a participação direta dos 
estados atingidos geogràficamente pela bacia em causa, considerando dela in
terdependente o Rio Grande do Sul. 

Antes de criar êsse órgão, o govêrno da União nomeou, por decisão de 8 de 
setembro de 1952, uma comissão de técnicos para estudar, in loco, a situação do 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata e as necessidades das suas vias de 
transporte, tendo em vista torná-las eficientes para os intercâmbios nacional e 
internacional que as mesmas objetivam 

1 Essa ligação, através dos Andes, que os peruanos chamam de Estrada Pacífico-Amazonas, 
resulta da conexão da rodovia Llma-Pucalpa e da ferrovia Calláo-Cerro do Pasco com o Ucayall, 
tributário do Rio-Mar (Vide Revista Geográfica do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e 
História, ns: 13 a 2~. editada em 1949, p . 44, ou o n. 0 75, de junho do mesmo ano, dêste Boletim 
Geográ/tco, p. 225). · 
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Essa comissão acaba de apresentar o seu relatório, no qual são estudados 
meticulosamente os problemas que oferece o sistema hidrográfico daquela bacia, 
bem como as necessidades do citado Serviço (S. N. B. P.), sob os aspectos técnico, 
econômico e financeiro. 

Preocupando-se agora o govêrno federal e os estaduais, interessados no as
sun~o, com a importância geo-econômica que, de fato, representa o aparelha
mento das vias de comunicação da grande bacia platina, no que toca ao Brasil, 
queremos aqui ressaltar êsses propósitos. Tal é o objetivo que temos ao escrever 
êste artigo, no qual tratamos das mais significativas linhas flúvio-internacio
nais trafegadas por navios brasileiros na bacia do rio da Prata. Precisamos ter 

• as vistas voltadas para essa e para a bacia amazônica, com o intuito de dar-lhes 
as condições de transporte qUe elas estão reclamando, para poderem participar, 
eficientemente, de nossa prosperidade econômica. 

O S.N.B.P. tem a seu cargo não só as linhas internacionais Corumbá-Monte
vidéu, Corumbá-Assunção-Encarnação-Pôrto Mendes e do rio Uruguai (esta pro
jetada), como também as nacionais que servem a portos dos rios Paraguai e 
Paraná, a saber: Corumbá-Cuiabá, com a extensão de 900 quilômetros a ser 
inaugurada muito breve; Corumbá-Pôrto Murtinho, com 536 quilômetros, ser
vida pelo vapor "Cidade de Murtinho"; e as do Alto Paraná (Jupiá-Pôrto Epi
tácio, Guaíra, Pôrto Tupi, Pôrto Juraci) que somam cêrca de 1 400 quilômetros." 

Com exceção da linha do rio Uruguai e a de Cuiabá, tôdas as demais acima 
citadas se acham em tráfego 

A navegação para o rio Uruguai, sob a bandeira auri-ver!ie, .ainda está sendo 
estudada pelo S. N. B. P. Atualmente, é fi;iita, em geral e re'gularmente, pela Argen
tina até a sua cidade de Concórdia, defro:r.1te da de Salto, na República Oriental. 

Antes, porém, de tratarmos das outras duas linhas internacionais brasilei
ras, digamos que o Serviço de Navegação da Bacia do Prata, que tem vivido em 
regime deficitário, desde que foi criado pelo govêrno federal em 16 de fevereiro 
de 1943 (por decreto-lei n.0 5 252 dessa data), iniciou a sua atividade com ma
terial flutuante, já bastante usado, que lhe passou o Lóide Brasileiro, que até 
então fazia a navegação naquela bacia. 

Atualmente, êsse Serviço está sendo provido de novas unidades fluviais e 
reparando o equipamento de que dispunha, a fim de melhor atender à navega
ção a seu cargo. 

Sua frota, presentemente, está assim distribuída pelas linhas em tráfego: 
Na linha Corumbá-Montevidéu: navio "Argentina" e, parados, em obras, o 

"Paraguai" e o "Uruguai; o rebocador "Tupi", que acaba de chegar da Holanda, 
onde foi construído; seis chatas e o tênder "Anhangá". 

Na linha Corumbá-Assunção-Pôrto Mendes: navios "Guarapuava" e "Gua1-
racá", rebocador "Candói", tênder "Jurupari" e 2 chatas . 

Na linha Corumbá-Pôrto Murtinho, o vapor "Cidade de Murtinho", como já 
dissemos. 

Na linha Corumbá-Cuiabá: rebocadores "Nambiquara" e "Guaicuru" e cha
tas "Murubixaba'', "Tuxaua", "Tupã" e "Pajé". 

Nas linhas do Alto Paraná: vapôres "Capitão Heitor", "Tibiriçá", "Rio Pa
raná", "Rio Brilhante" e "Rio Pardo", rebocador "Amambaí" e 10 chatas. 

Entre os portos Tibiriçá e 15 de Novembro há atualmente 2 balsas, 2 con
jugados, uma chata e o rebocador "15 de Novembro". 

Neste ano o S. N. B. P . deverá ficar com um total de fJ4 embarcac;ões em 
tráfego, além de outras de estacionamento, serviços de pôrto e travessia." 

Assinalemos que nas linhas acima citadas há pontos de contacto com es
tradas de nossa viação férrea. 

•' As linhas dos afluentes do Paraná, mantidas regularmente pelo S.N.B.P. são: Ivlnhema, 
na extensão de 540 quilômetros, até a confluência do rio Brilhante, estendendo-se por mais 
60 quilômetros até Pôrto Juraci; Rio Pardo, com 140 quilômetros, até a barra do Nhandul, e 
mais 70 quilômetros até Pôrto Tupi. São empregados nelas rebocadores e chatas de acôrdo com 
as profundidades. dêsses rios. 

• Foram construidas ultimamente 7 embarcações na Holanda, uma na Inglaterra e 8 nos 
estaleiros da llha do Viana, no Rio de Janeiro, tôdas em tráfego. 
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Assim é que a E. F. Mate Laranjeira. (que será incorporada à Viação Pa
raná-Santa Catarina com o prolongamento em construção da linha São Paulo
Paraná) estabelece a ligação da navegação do alto com o medio Paraná, in
do de Guaíra a Pôrto Mendes. 

A E. F. Noroeste do Brasil se articula .com o pôrto de Jupiá, no ·alto· Pa
raná, e Pôrto Esperaliça e Corumbá, no rio Paraguai. Futuramente o seu ramal 
de Ponta Porá poderá atingir o pôrto paraguaio de Concepción, no referido rio. 

A ferrovia internacional Brasil-Bolívia, que se inicia em Corumbá, vai ficar 
ligada, como a Noroeste do Brasil, ao pôrto organizado daquela cidade ma-
togrossense. · 

~ E. F. Sorocabana alcança Pôrto Presidente Epitácio, no alto Paraná, 
servindo ao antigo Pôrto Tibiriçá. 

Finalmente, em futuro próximo, a Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, cuja ponta dos trilhos se encontra em Adamantina, atingirá o Pôrto 
das Marrecas, no Paraná (linha Jupiá-Pôrto Epitácio, do S . N. B . P.) . 

Mas, voltando às linhas flúvio-internacionais, digamos que tôdas as nossas, 
na bacia do Prata, têm início em Corumbá. 

Esta cidade está ganhando grande importância, pois a sua situação geográ
ficao tornou-a um centro de nossas comunicações terrestres e aquáticas no 
Oeste brasileiro e, como conseqüência, empório notável, em franco desenvol
vimento. 

Corumbá, fundada em 1788, é, pela sua população (o município tem 39 913 
habitantes e a cic;l.ade ~êrca de 20 000) e pelo seu desenvolvimento, a segunda 
cidade do estado de Mato Grosso. Servida pelas linhas férreas qu~ vêm do 
Atlântico e da Bolívia (as desta a ligarem-se à Arica, no Pacifico), Corumbá 
tem em ultimação um pôrto aparelhado, dispondo de 200 metros de cais. 

Salienta a comissão, a que nos referimos mais acima, ser Corumbá um 
típico exemplo do desenvolvimento da região adjacente à bacia do Prata. E 
assinala em seu relatório : 

"Já se constituiu no grande entreposto de uma vasta região de Mato Grosso 
e do oriente boliviano. Aí estão, em construção, fábrica de cimento, moinhos de 
trigo e já existe uma i!J.cipiente siderurgia com a fabricação de ferro-gusa, 
para a qual está sendo aproveitado o excelente minério do Morro de Urucum. 
Em Corumbá, dada a existência, em grande vulto, dêsse minério de ferro, de 
teor de 60% de manganês, terá de existir dentro em pouco, a grande siderurgia. 
O comércio nessa região marginal do Paraguai já é intenso com o exterior e 
com o norte do estado de Mato Grosso.' 

Por·isso mesmo, a grande via de navegação fluvial, que é o Paraguai, deve 
ser franca para montante e para jusante, sem passos difíceis e balizada, para 
que Corumbá e outros portos do rio no território brasileiro possam atender 
ao progresso econômico da região." 

Partem dêsse futuroso pôrto de nosso Oeste as linhas que vão ter, pelas 
águas do Paraguai e Paraná, às capitais das Repúblicas do Paraguai e do 
Uruguai. 

A linha Corumbá-Assunção-Encarnação-Pôrto Mendes, com a extensão de 
2 403 quilômetros, faz o mesmo percurso da linha Corumbá-Montevidéu até o 
Paraguai lançar-se no Paraná. Daí sobe êste rio passando pot diversos portos, 
entre os quais Passo da Pátria, São José, Cármen e Encarnação, em terras pa
raguaias, e Posadas, na margem argentina, fronteira a esta última cidade; 
Foz do Iguaçu, Belit'Vista, Sete de Setembro, Sol de Maio, Santa Helena, Britânia 
e São Francisco, em. nosso território, e outros portos na margem paraguaia, 
alcançando, finalmente, Pôrto Mendes, no Brasil. 

Nessa linha internacionai do médio Paraná, assim como na nacional do 
alto Paraná, já se verifica o transporte de madeiras, eafé, algodão, mate e de 
produtos da nossa indústria, procedentes de São Paulo, Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul . 

• No qüinqüênio 1947-1951 foram transportados no sentido de Montevldéu para. Corumbá.: 
farinha. de trigo, aal e ma.teria! ferrovlârlo para a E. P. Brasll-Bolivla. No sentido Corumbá.
Montevldéu : manganês, ferro-gusa, couros, erva-mate e madeiras. 
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A linha principal flúvio-internacional da bacia platina inicia-se no pôrto 
de Corumbá, desce pelas correntes potâmicas do Paraguai, do Paraná e do 
Prata, terminando em Montevidéu, após um percurso de 2 970 quilômetros. 

Primeiro a navegação se faz inteiramente dentro de nosso território. A 
seguir, entra-se no pequeno -trecho brasileiro-boli~ano, até que, alcançada a 
divisa entre Bolívia e Paraguai, na baía Negra, passa-se ao trecho paraguaio
brasiletro, que finda na foz do afluente Apa, ponto onde o grande rio passa 
a defluir completamente dentro do país a que dá o nome, banhando Assunção, 
metrópole do povo guarani. Transposta a embocadura do Pilcomaio, começa o 
setor fluvial paraguaio-argentino, o qual é percorrido até a sua C!onfluência no 
Paraná, quando a viagem passa a ser, peste rio, no interior da Argentina, até 
as águas do Prata, trecho final uruguaio-argentino, que nos leva à capital da 
República Oriental. 

Mas, passemos a dar o roteiro da linha Corumbá-Montevidéu, com os seus 
portos e acidentes fluviais, ipclusive os "passos" difíceis, para ter-se uma idéia . 
da extensão e imJ90rtância dessa via internacional. 

NO RIO PARAGUAI 

Deixando o pôrto de Corumbá, erguido à margem direita do Paraguai, en
contram-se no trecho brasileiro dêste, no sentido de sua corrente e sucessiva
mente: 

Limoeiro, com um passo de pedra; Peixinbo, Lactário, sede da Base Naval 
de Mato Grosso, com uma ponte de atracação, à margem direita; Barrote, 
antigo local de isolamento, Bôca do Bracinho, Rabicho, Bôca de Baixo do Pa
raguai-Mirirn, Formigueiro, antiga bôca do Taquari (o rio sai atualmente cêrca 
de 12 milhas abaixo, sendo navegável nas cheias até o pôrto de Coxim) ; Ilha 
do Miguel Henrique, Volta Gra:ode, Rio Negrinho, Tiracatinga, com passo de 
areia mínimo de 7'; Ilha do Mucunã, onde há um passo de pedra mínimo de 
5% pés; Saladeiro, Otília, Taquari (nova bôca estabelecida em 1922); Manga, 
à margem esquerda, sede de estação telegráfica (serve à riquíssima região pas
toril conhecida como "Nhecolândia'', com boas pastagens e cêrca de 500 000 ca
beças de bovinos. O D.N.P.R.C. projetou para o pôrto um novo atracadouro); 
Bôca do rio Abobral, Ilha das Pombas, Bôca do rio Miranda, Passo Albuquerque, 
de areia com o mínimo de 5Y2 pés; Morrinho, Baía do Abrigo, Rebojo Sã.o 
José, Ilha do Jacaré, defronte a Pôrto Esperança, aproveitada para apoio da 
grande ponte da Noroeste do Brasil sôbre o Paraguai. 

Pôrto Esperança, depof!; do de Corumbá, é o de maior movimento. Depois 
de estar por muito tempo paralisada nêle a linha da E. F. Noroeste do Brasil, 
em 21 de setembro de 1947 inaugurou-se a ponte acima citada, o que permitiu 
àquela via férrea atravessar o rio e alcançar Corumbá, para aí se articular com 
a E. F. Brasil-Bolivia. A ponte tem o comprimento de 2 009 llletros e foi cons
truída com concreto armado a uns 2 quilômetros a montante da estação da 
Noroeste, onde o canal r>rincipal do Paraguai tem uma profundidade de sete 
metros nas águas médias e pelo qual se faz a navegação. 

Continuando a descer o rio vêm: 
Santa Helena, antiga Puga, com extração de mármore; Morro do Conse

lho, Passo do Conselho (de areia com o mínimo de 5'), Passagem dos Bugres, 
baixio de areia com cêrca de 200 metros de extensão; Passo da Piuva (de areia, 
mínimo de 6') , Morros da Costa e da Marinha, Forte Portocarrero ou Coim
bra que se celebrizou na guerra do Paraguai; Passo de Coimbra (de areia) e 
Marco da Bolivia, a 9 quilômetros abaixo do Forte de Coimbra. 

Entrando no trecho brasileiro-boliviano, · passa-se por Volta do Caranguejo, 
Rebojos Benevides e Grande, ilha do Biguá, onde há um passo de areia mínimo 
de 7'; ilhas da Patativa e do Salse, Volta Grande, Santa Fé, com um passo 
idêntico ao da ilha Biguá, e Baía Negra, onde se tem a divisa Paraguai-Bolívia, 
a 280 quílômetros de Corumbá. 

Segue-se o trecho brasileiro-paraguaio, com Pôrto Cavaju, primeira for
tificação guarani, junto à 'bôca da Baía Negra; Ponta Piuval, do lado brasileiro; 
Pôrto Baia Negra, antiga concentração de fôrças paraguaias; Pôrto Ramos, da 
banda do Paraguai; Portos de Ana e Novo, ilha do Seputá, 14 de Maio, na 
margem paraguaia; Portos Esperança e N~vo, Passo do Sombrero (de areia, mí-

-2-
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nimo de 8'); Pôrto Leda, paraguaio; Salinas, Baía dos Periquitos, na margem 
brasileira; Pôrto Voluntad, do lado do Paraguai; ilha Jaguaretê, pôrto bra
sileiro de Alegrete e ilha de igual nome. Pôrto Mihanovich, no Paraguai, antigo 
Pôrto Talavera, com fábrica de tanino; Pôrto Braga, brasileiro; Volta do Bogari, 
Curuzu-Cancha, com passo !lle areia; Volta do Abotoado, bôca do rio Nabileque, 
na !Jlargem do Brasil; Volta da Batatinha, rio Branco, também do nosso lado; 
Forte Olímpio, paraguaio; Barranco Branco, brasileiro, com saladeiro; baía do 
Sucuri, na margem do Paraguai: portos Periz e Paratudo, nossos; ·Pôrto Guarani, 
com fábrica de tanino, e Medamos, no Paraguai; São Francisco e rio Tererê, 
com passo de pedras, brasileiros; ilha Gambanopá, com idêntico passo; Fecho 
dos Morros, com 2 morros formando um estreito; Tarumã, no Brasil, Pôrto Maria 
e Buenavista .. no Paraguai; Pôrto Murtinho, nossa cidade à margem esquerda. 

Em frente a Pôrto Murtinho está a ilha Margarida~ com cêrca. de 50 000 
metros quadrados. O Paraguai disputa a sua posse com o nosso país, depen
dendo a solução definitiva da questão, de estudos a serem feitos por comissão 
das duas Repúblicas. 

Pôrto Murtinho é sede de guarnição do Exército Brasileiro. Para melhoria 
de sua instalação portuária já está prevista a construção de uma ponte de 
acostagem e de um armazém, consignando o atual orçamento da República verba 
para isso. A sua produção de tanino é grande, cêrca de 4 000 toneladas anuais. 

Seguem-se a Fazenda Três Barras, do lado brasileiro; Palma Chica, para
guaia; Volta do Caranguejo, o pôrto brasileiro de Flores, a ilha Santa Maria, Sete 
Cabeças, braço do rio Paraguai, riacho que dá passagem à navegação; Cerrito, 
bôca de cima do Guaicurus, pôrto paraguaio, São Alberto, ilha Patativa, bôca 
de baixo do riacho Guaicurus, Puerto Sastre, paraguaio, com fáb-rica de tanino; 
rio Galvão, desaguando pela margem paraguaia; e confluência do rio Apa, que 
nos limita com a República Guarani. 

No trecho exclusivamente paraguaio defronta-se, rio abaixo, com: · 
Colônia dos Lázaros, cidade paraguaia à margem esquerda do Apa; Guarda 

Francia, Passo Itapucuguaçu, de areia e pedra, mínimo de 5% pés; Pagani, 
com passo arenoso; Pôrto Casado, com a Colônia dos Menonitas onde uma 
grande população de alemães, polacos e de outras nacionalidades' se entrega 
à cultura do trlgo, produção de tanino e cultivos diversos; há aí um passo de 
areia do mesmo nome; Colônia e Saladeiro Risso; Penha Hermosa, com passo 
de pedra; Saladeiro La Fracier, passo Palácio (areia e pedra), Pôrto Max, 
Três Olhos, Pôrto Pinasco, com grande estabelecimento americano, pecuária, 
serraria, fábrica de tanino, etc.; Passo Pinasco, de areia. 

Vencidos mais cinco passos, vêm Pôrto Conceição, Barranca de la Novia, 
Passo Armandina, Pôrto Alegre, Carajá Vuelta, Pôrto Colon bôca do rio 
Aquidabã. ' 

Depois de quatro passos de pedra, o último dos quais, riacho de Conceição, 
com duas passagens, surge Villa Conceição. E' a terceira cidade do Paraguai, à 
borda esquerda do rio, com uma estrada de ferro de. bitola de um metro e 53 
quilômetros de extensão até Horqueta, de onde se projeta prolongá-la em dire
ção a Pedro Juan Caballero, fronteiro a Ponta Porã, e aí, articulá-la com a E. F. 
Noroeste do Brasil. 

Continuando no território paraguaio: l:iacho Ipanê, Sete Pontas, Piquete, 
Itabó, com exportação de madeiras; ilha. dos Touros, passos Belemcuen e Pe
dernal, Santo Antônio, passo de areia Monte Lindo, Desaguadeiro, Estânoia 
Buena Vista, São Pedro (é chamado também Antequera e Corussuchica), Ge
neral Dias, bôca do Jejuí, Barranquerita, passos de areia Itagicaré, Mopicuá e 
Pando, Vila Rosário, à esquerda do rio, Km 993 do percurso; passos de areia 
Oculto e Viraju, pôrto ,Lomas, Barranca Lopes, Vila Rey, Capipoó, Lagunharão, 
com duas boas passagens; passo de areia, mínimo de 7', J.14ercedes; rio Man
duvirá, Olivares, Monte Alto, Emboscada, Três Bôcas, passo de areia, mínimo 
de 6'; Pedra Pifion, Vila Hayes, passo de areia Confuso. · 

Remanso Castillo é uma passagem difícil e perigosa do rio, devido à cor
rente. Passado Cevallo Cuê, com indústria de charque, carnes em conserva, etc., 
chega-se à capital da República do Paraguai. . 

Assunção situa-se em uma baía, à margem esquerda do rio, com entrada 
difícil através de sinuoso canal, constantemente dragado. Dispõe de pôrto apa
relhado com cais, armazéns e guindastes. Está a 1140 quilômetros de Corumbá. 
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Vem, depois, Itapitapunta, conhecida como "Estacada de Lopez", em vir
tude da estacada, que ainda hoje existe, colocada durante a guerra do Para
guai para impedir a passagem de navios. Sua ponta superior se mostra nas 
grandes baixas do rio. Passagem estreita, mas de boa profundidade. 

Pôrto Sajonia, pôrto militar com base de hidro-aviões; riacho Purificação 
(passo de areia) , Cerro Lambaré, Itarramada, onde os navios que descem o rio 
deixam o prático de Assunção. 

Em Pilcomayo, à foz do rio dêste nome, encontra-se a divisa Paraguai-Ar
gentina. No trecho entre êsses dois países o rio passa por: 

Pôrto Paula e Santo Antônio, no lado paraguaio; Colônia Bovier, na Ar
gentina; Villeta, cidade paraguaia, com passo de areia; Boi Morto e Angustura, 
passos de areia mínimos de 5 a 4 pés (o mais baixo para a navegação); ponta 
Itapiru, Barranca Mercedes, Paraíso (passo difícil, de areia), Colônia Dalmazio 
e Vila Emília, na Argentina; Vila Olívia, no Paraguai; Passo Gtlatapé, de areia, 
min. 6'; Vila Alberdi, paraguaia, defronte da cidade argentina Formosa. 

Importante pela sua grande exportação e como centro de recursos para 
abastecimento de navios, Formosa dispõe de pôrto aparelhado, com cais flu
tuante de dois pavimentos, ligado à barranca com passadir,:o e armazém. Possui, 
também, cais de saneamento com · escadarias. Formosa é ponto de trans-
bôrdo para navios maiores do que os empregados rio acima. . 

Depois da barranca Gaboto vêm Colônia Aquino e barranca Pernambuco, 
do lado argentino, tendo esta ficado com tal nome desde o encalhe ali, durante 
38 dias .. do monitor "Pernambuco", da flotilha brasileira; barranca Taquara,.. 
vila paraguaia de Pilar e bôca do rio Vermelho. 

~ste rio, que se lança no Paraguai pela margem argentina, dá às águas 
da corrente potâmica até o Prata, na época da enchente, a côr característica 
do barro vermelho e traz dificuldades à navegação, devido à forte correnteza e 
ao movimento de areias que determina em suas proximidades. Transposto o 
passo de areia Taji, vêm: o pôrto Vermelho, Argentino, com a margem em 
destruição pela ação do rio dêsse nome; o forte paraguaio de Humaitá; riacho 
de Ouro, com um pôsto de alfândega argentina; barranca do Curupaiti, local 
histórico, antigamente distante do rio, mas agora quase na barranca; Colônia 
Palmas e Cerrito, na Argentina. 

Cerrito, durante a guerra do Paraguai, foi arsenal de marinha brasileiro. 
Hoje é um grande lazareto, com bons edifícios, próximo à foz do rio Paraguai. 

Desta deriva a linha internacional que vai para Pôrto Mendes, a 898 quilô
metros da confluência dos doi.i grandes rios, enquanto a linha Corumbá-Mon
tevidéu prossegue, agora em plenas águas do Paraná. 

NO RIO PARANA 

Estamos, assim, no trecho inteiramente dentro do território argentino, onde 
Passo da Pátria é o primeiro ponto da referida linha. E' um passo de pedras bali
zado, mínimo de 5 pés, oferecendo um segundo caminho, denominado Passo 
Brasileiro. 

Após Passo de Mesa (de areia, não balizado), surge Corrientes, importante 
cidade argentina, a 1 562 quilômetros de Corumbá, com pôrto órganizado, cons
truído sôbre estacas de concreto armado, dfspondo de armazéns com dois pa
vimentos e cais de saneamento. Mais adiante a bôca do Barranquera, que é um 
braço do rio Paraguai que passa na cidade argentina de Resistência, fron-
teira a Corrientes. · 

Seguem-se Riachuelo, passo de areia e pedra, balizado e com o mínimo 
de 7'; Palomeira, passo de areia Sombrero, não balizado; Mercedes, riacho Soto 
e os passos de areia balizados Cavalada, Pôrto Empedrado, Inhatuim e Los 
Gatos; pôrto Piragua, Piraguacito, passos de areia Jurvatá e Carrizal, balizados. 

Bela Vista, cidade à margem esquerda do Paraná, construída em terreno 
elevado, com pôrto flutuante, exportando muita laranja; Colônia Ocampo, passo 
Toropi, de areia, balizado; Fioravanti, Rubio, Lavale, Las Damas, Goia, esta 
como Lavale, cidades à margem esquerda. 

O passo de Goiás é de areia, balizado, mínimo de 7 pés. Formou-se aí uma 
ilha com uma passagem denominada pelos práticos de Isorosito. 
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Depois de vingados o paaso de areia Jaguareté e a bôca do Reconqµista, · 
vêm os passos de areia, de profundidades entre 7'12 e 8 pés, balizados: Mal
Abrigo, com um pôrto do mesmo nome; Guaicurus, Laranjal, Blndotl, Queriguin
cho, Pássaro Branco e Ponta Pelada. 

Cidade de Esquina fica e11tre êsses e os passos seguintes: Cartagena, Cam
banupa, Costa Brava, Garlbaldi, São João, L!'l Paz, na cidade do mesmo nome, e 
Arroio Verde .. todos de areia, balizados e com mínimos entre 7 e 9 pés. Prosse
guindo: 

Santa Helena, saladelro, ·com fábrica de conservas; passo Feliciano, çle 
pedra e areia, balizado; pôrto de Hernandarlas, multo correntoso; Pôrto An
tônio Tomás, passo de areia Curtiembre, Pôrto Cerrito, passo Santa Rosa, are
noso e balizado; Vila Urquiza e cidade de Paraná. 

Esta é importante centro urbano, à margem esquerda, com cais de con
creto, grande muro de saneamento, armazéns, etc. E' capital da província de 
·En trerrios. 1 

Citemos a clcl,ade de Santa Fé, embora se passe multo distante. E' que ela 
não fica propriamente à margem do rio, mas num canal construído e mantido 
pela dragagem,' com um mínimo de 19 pés. . , 

Diamante, outra cidade com importante pôrto, à margem esquerda do 
Paraná; Nogojá, Orcada de Pássaros, barranca Quebracho,' portos São Martin 
e São Lourenzo, à margem direita, o último com arsenal da Marinha argentina. 

Rosário é a cidade que se segue. Considerada como um dos maiores portos 
exportadores da América. E' segunda cidade da Argentina, fica à margem di
reita do rio, dispõe de cais bem aparelhado. Na proximidade de Rosário obser
va-se a elevação da margem direita do Paraná, atingindo o barranco a cêrca 
de 10 metros de altura. Daí até a confluência do Uruguai sucedem-se as estân
cias de criação de bom gado. 

Caminho de Arroio Sêco, Vila Constituição, San Nicolas, Passagem de To
neleros, Ramalho, Oliveira César e São Pedro precedem a Bôca das Nove Voltas. 

Inicia-se nesta bôca um canal denominado "Costanelra", que vai ao Pôrto 
Nove de Buenos Aires. Não é o canal oficial da navegação, pois esta é feita pelo 
rio da Prata, com passagem pelo canal Martin Garcia . 

. Seguem-se o riacho Inhacuru ou Botica, que oferece duas passagens, com 
igual facilidade para a navegação; ilhas de Los Platos e de Paloma; bôca dos 
Brabos, com frente para a foz do Uruguai, dando acesso a grandes navios, e 
bôca Iguaçu-Mirim. 

NO RIO DA PRATA 

Pela Saída do Iguaçu entra-se no rio da Prata, defrontando-se, então, com 
a ilha Martill' Garcia. 

E' uma ilha fortificada pelos argentinos, dispondo de aparelhamento apro
priado, que indica, por sinais, as profundidades da água nos passos do rio 
da Prata. 

Dai, ruma-se para Cochilas, na costa uruguaia. Defronta-se a ilha do Fa
ralhão, pertencente à República Oriental, com grande farol, cujo alcance fol 
aumentado para 25 milhas, depois que o navio "Paraguai", do Lólde Brasileiro, 
bateu na ilha de São Gabriel, próxima dêsse farol. 

Finalmente, vingados o Banco Chico, as bóias argentina e uruguaia e o farol 
da Panela, situado num· rochedo a 11 milhas de Montevidéu, chega-se à capital 
da República do Uruguai, fim da viagem iniciada em Corumbá e após um per
curso fluvial de 2 970 quilômetros ou 1 350 milhas brasileiras. 

E encerremos êstes comentários dando as extensões dos trechos componen
tes das linhas flúvio-internacionais de que tratamos.• 

• Conforme Já dlssemos, o BNBP alnda nr.o estabeleceu o tráfego na sua Unha lnternaclonel 
do baixo Urugual, pois a tem em estudo. Entre a foz dêsse rio e a cidade uruguaia de Salto ou 
a argentina de Concórdia a referida Unha deverá medir uns quatrocentos e poucos quilômetros. 
A RepúbUca Platina mantém navegaçr.o regular ligando Buenos Aires a Concórdia e servindo às 
cidades de Colônla (Km 51), Mercedes, Palssandu (Km 343) e Salto .(Km 471), na República Orien
tal, e Fray Bentos (Km 234) e Concepclón (Km 322), no terrltório argentino, além de pequenos 
portos em ambas as margens dessa secção do rlo Uruguai. 
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LINHA ÇORUMBÁ-MONTEVIDÉú 

Trechos Quilômetros 

Brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Brasileiro-Boliviano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Brasileiro-Paraguaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 
Paraguaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 
Paraguaio-Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 407 
Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 168 
Argentlno-Uruguàio .. ..... . . . . . ..... '. .. 240 

Corumbâ-Montevidéu 2 970 

LINHA CORUMBÁ-PÔRTO MENDES 

Trechos Quilômetros 
Corumbá-Foz do Paraguai . . . . . . . . . . . . . . 1 534 
Argentino-Paraguaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 
Paraguaio-Brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

Corumbâ-Pôrto Mendes .... .. .... .. ~ . . . . 2 403 

• 
~ O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 

completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo corográfico, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam Inéditos e artigos de jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sllbre o terrtt6rlo brasileiro. 



A Existência do · Petróleo no Brasil e sua Influência 
em nossos Destinos Políticos e Econômicos e 

na Projeção · Histórica da Nacionalidade* 
GLYCON DE PAIVA 

Distinguiu-nos o Jornal do Comércio com um honroso convite para tratar 
do problema do petróleo no Brasil, tema incluído no tombamento que ora faz 
da realidade nacional aos 450 anos de vida histórica de nosso país. 

O título nos foi dado pelo prestigioso órgão da imprensa brasileira como um, 
<jentre os muitos da iniciativa da direção dêsse grande órgão~ ao comemorar o seu 
125.0 aniversário de existência ininterrupta. 

Quem lê os títulos da meia centena de estudos que constituirão a contri
buição do Jornal do Comércio à definição da realidade brasileira nessa altura de. 
nossa História, convence-se de que está diante de um dos maiores inquéritos já 
procedidos no sentido de esclarecer o que somos, por que somos e como seremos. 

Quando, há cento e vinte e cinco anos, iniciou o Jornal do Comércio sua útil 
existência, o petróleo nada significava para a .humànidade. Assistiu êle ao 
nascimento do interêsse pelo óleo mineral. Foi testemunha da importância cada 
vez maior do combustível líquido na mecanização do Mundo e v1ve hoje, esplên
didamente, em uma época em que o "ouro negro", ainda que importado, tem signi
ficado indisfarçável no ritmo da vida brasileira. 

Tendo em vista essa circunstância, pareceu-nos adequado começar o estudo 
pela histófia da ev,olução da utilização do petróleo pela humanidade, curiosa
mente paralela à vida do Jornal do Comércio. Vivemos hoje um momento em que 
a existência de petróleo em território nacional, em quantidades comerciais, e de 
acôrdo .com as necessidades brasileiras, é simplesmente crucial para a definição 
do futuro de nosso próprio país. Assim é que prosseguiremos o estudo analisando, 
igualmente, o instante brasileiro relativamente ao nosso problema atual de su
primento próprio de combustível líquido. Terminá-lo-emos com considerações 
sôbre o significado da eventual descoberta do óleo mineral em território pátrio, 
na quantidade e na qualidade necessárias para que o país venha a ser aquilo 
tudo que desejamos que êle seja: uma terra solidamente estruturada sôbre seus 
recursos naturais, onde o homem possa viver tranqüilo e despreocupado, labu
tando no trabalho diário, é certo, mas segurá da continuidade do seu bem estar 
material e moral e do descanso reparador e sossegado. 

A cunhagem da palavra semítica "asfalto" (asphaltos) é imemorial. Confun
de-se com o berço da humanidade, na Mesopotâmia. Também, assim, a do verbo 
grego kalaphatein (calafetar). Já os têrmos betume (bituminem) e petróleo (pe
troleum) são romanos. A palavra alcatrão é árabe (alkatra), significando frag
mento. Assim, a calafetagem parece ter sido o primeiro emprêgo do petróleo, em ' 
construções civis e militares, à maneira de argamassa, para união de fragmentos 
(alkatra) . Nesse sentido, é curioso que seja béton, a palavra francesa para con
creto, derivada de betume . 

Com resinas de pinheiro e estearinas animais (do grego stear - gordura), 
na antigijidade, fazia-se a iluminação da casa. No Mediterrâneo usou-se, tam-

• Extraido do Jornal do Comércio - Edição de .20-10-1952. 
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bém, o óleo de oliva, embora alguns sicilianos usassem filaça de algodão (estuppa, 
em latim), embebida em petróleo, lá naturalmente aflorante. 

Com estearlna, nos castelos e conventos, e com archotes de pinheiro, nas 
choupanas, iluminou-se tôda a Idade Média, solução que perdurou até o sé
culo XIX. 

Em 1783, para fins medicinais, como ungüento anti-reumático e laxante, co
meçou-se a usar petróleo. A fonte ~e abastecimento era o lago La Brea, na ilha 
Trindade, Antilhas, assim como um ôlho no petróleo natural, em Oil Creek, Penn
silvânia. "Alcatrão de Barbados", chama-se-lhe. De tal modo o remédio se espa
lhou, que se começou a sondar petróleo com êsse objetivo. Em Great Salt 
Lake, West Virgínia, o primeiro poço foi praticado em 1806, com 12 metros .de 
profundidade. Em 1829, fundou-se a "American Medicinal Oil, Burkerville, 
Kentl,Jcky". Em 1850, o principal produto de óleos medicinais era a "Kier's Petro
leum or Rock Oil". Trazia a bula de petróleo Kier o dístico: "Das fontes secretas 
da Natureza, êste bálsamo saudável desabotoará em saúde e vida, porque flui, 
como líquido mágico, das entranhas da Terra para acalmar sofrimentos e mitigar 
infortúnios". Ainda hoje, no interior do :Srasil, para o homem e para o gado, é 
remédio o querosene. 

Em 1849. o escocês James Young industrializa a destilação de torbanitos 
(pirobetumes), fabricando produtos de iluminação: - óleo lampante. A parafina, 
subproduto da destilação de torbanito, apresenta-se concor.rente sério da estea
rina, assinalando o declínio das caçadas de baleias. Venceu a parafina . 

Em 1859, aqui tivemos repercussão da luta, quando o govêrno imperial deu 
a John Grant & Co., concessão para exploração e industrialização dos sapro
pelitos de Maraú, no litoral meridional do estado da Bahia. Essa firma escocesa 
constituiu a "Companhia Extrativa Mineral" que, no local inverteu 550.000 libras 
esterlinas, acabando por falir, em 1893. Na luta com as velas esteáricas, fabrica
das nas armações de baleia da ilha de Itaparica, foi vencida a parafina. 

F':ll 1858, inventou-se o lampeão a querosene, tal qual o conhecemos. Em 
realidade, já existia a candeia, isto é, o princípio do pavio, que é egípcio (pavio
papiro). Também era· corrente a manga protetora da chama contra o vento. O 
dispositivo mecânico que a regula, foi o que realmente se inventou. A "Kerozene 
Oil Company", de 1859, brindava com lampeões a quem lhe comprasse querosene. 
E' dessa época, e para tal fim, o famoso poço do Coronel Drake, não longe do 
precitado ôlho de petróleo de Oil Cteek, que, com 21 metros de profundidade, 
vazava uma tonelada de petróleo por dia. A procura de óleo lampante determi
nou intensiva busca de petróleo por sondagens. Entretanto, produção verdadei
ramente industrial só se estabeleceu em 1885, com a descoberta do domo pe
trolífero de Lima, no estado de Ohio. 

O motor de explosão a dois tempos foi inventado em 1860 e o motor Otto, 
atualmente empregado com modificações, mais tarde. Sua divulgação é poste
rior a 1870. O motor Diesel é de 1893, e dêste século, sua divulgação. E' curioso 
que o petróleo, buscado para outros fins, já pudesse, em 1885, encarar as necessi
dades dos motores recém-inventados. Da mesma maneira que o ano de 1763, da 
inauguração da máquina de vapor de James Watt, é tido como início da era "Re
volução Industrial", o ano de 1885 é o exórdio da era do automóvel e do avião. 

Assimilados êsses preliminares é fácil compreender a marcha da utilização 
do petróleo: 

a) Usos medicinais; 
b) Iluminação - Neste estágio da produção de querosene por topping (des

tilação simples), resultaram óleos pesados como residuos da destilação (fuel oil), 
sem aplicação durante bastante tempo, à espera da invenção de queimadores, 
e do aperfeiçoamento dos compressores de ar que os servem: 

c) Fôrça e locomoção - Os primeiros motores Otto alimentavam-se de que
rosene. A divulgação dêles intensificou a procura de petróleo. Maior quantidade 
de resíduos de destilação acumulou-se, em conseqüência. Nessa época, o fuel oil 
veio ao encontro do carvão para assegurar o prestigio da máquina de vapor, graças 
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à invenção dos injetores de óleo e dos pulverizadores diversos para atomização 
dêsse combustível. 

A abundância de fuel otl determinou investigações- que conduziram à lles
tllação cracking (com ruptura das estruturas moleculares dos hidrocarburetos 
pesados), a qual, para pesos iguais de petróleo cru, produz maior quantidade de 
voláteis. Ao mesmo tempo, o engenho mecânico do homem aplicou-se em buscar 
um motor de combustão interna que pudesse empregar óleo pesado. Rudolf Die
sel, em 1893, resolveu êsse problema. Assim, a descoberta da lâmpada elétrica 
(1879) que aos' poucos afetou e cada vez mais, o prestigio do querosene e, prin
cipalmente, a do cracking por William Burton, em 1911, que aumentou brutS'.1-
mente a produção de essências mais leves que o querosene (gasolina, naftas, etc.), 
excelentes para a carburação, definitivamente determinaram a era da gasolina, 
do automóvel e do avião, esboçada em 1885. 

Os progressos dêsses últimos 40· anos, essencialmente, não alteraram a si
tuação atingida. De parte melhorias de cará'ter mecânico nos motores, e o em
prêgo de metais especiais e de ligas adequadas, descobertas pelos metalúrgicos, 
tendo em vista as ásperas condições de trabalho do metal que os integram; o 
aperfeiçoamento do combustível líquido, principalmente se revelou na elimina
ção de impurezas prejudiciais aos maquinismos, e na elevação do ponto de de
tonação espontânea das misturas carburantes, permitindo maior taxa de com
pressão e conseqüênte aumento de rendimento térmico do motor. 

Com efeito, não se pode considerar o automóvel invenção ex-nihil, senão que 
combinação e arranjo, paulatinamente melhorados, de inventos experimentados. 

Em primeiro lugar, o automóvel, como carruagem de quatro rodas, era co
nhecido há muitos séculos. Revelada também era a concepção de veículos auto
motores, conforme consta dos escritos de Leonardo da Vinci. Vários veículos com 
motor a vapor, rodando sem apoio de trilhos, funcionaram no fim do século 
XVIII. As seguintes considerações esclarecem por q'ue a evolução de idéias até 
a realtzação do automóvel levou meio século para se processar: 

a) Necessidade de um mecanismo de transmissão do movimento de rotação 
do motor para as rodas motrizes da carruagem, capaz de encarar as variações 
de marcha do veículo; 

b) Nepessidade de um mecanismo capaz de atribuir, às rodas motrizes, ve
locidades simultâneas diferentes; 

c) Necessidade de um dispositivo mecânico para deflexão da trajetória do 
veículo, sem escorregamento. 

A primeira exigência foi resolvida com a transmissão cardan, a caixa de 
câmbio de velocidades e o dispositivo de embreagem por discos. A invenção da 
junta universal, solidarizando movimento de árvores obliquas, é de Jerônimo 
Cardan, contemporâneo de Leonardo Da Vinci. Os princípios envolvidos na caixa 
de câmbio e na embreagem eram conhecidos. Faltava grupá-los. 

A segunda exigência foi satisfeita com a invenção, e'm 1828, do diferencial, 
por Pecqueur, mecânico francês, aperfeiçoado em 1864, pelo coronel Crompton, 
famoso engenheiro inglês, não há muito falecido, quase centenário. 

A terceira, com a do pneumático, em 1845, por R. W. Thompson, então deno
mimi,do de roda res1llen te. 

A quarta, com a do quadrilátero de Jéantaud, que faculta mudança da tra
jetória do automóvel sem escorregamento, simplesmente fazendo com que os 
planos longitudinais das rodas dianteiras concorram, nas curvas, sôbre o pro
longainento do eixo traseiro. Esta invenQão é de 1881. 

O que importa atribuir i;i.o automóvel é o enorme estímulo à pesquisa, que 
determinou invenções como o manca! de esferas, o radiador, o dispositivo de 
partida automática, o sistema de lubrificação e, principalmente, o melhor desenho 
das peças, pelo exato conhecimento dos esforços envolvidos, é o aumento de com
pacidade e diminuição de pêso, ·pelo emprêgo de metais adequados aos esforços 
em vista. 
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O aperfeiçoamento do automóvel não determinou, mas sua estruturação es
sencial pediu mais de vinte anos a ser feita, após esboçada. A busca de eficiência 
na transformação, em unidade mecânica de ordem superior, de mecanismos dis
pares; da economia de fabricação e do aumento de confôrto do passageiro, assi
nalam os progressos recentes, caracterizados pela padronização e intercâmbio de 
peças entre ve!culos da mesma série . 

0 lado material da civlllzação tnOderna caracteriza-se pelo incessante au
mento de energia à disposição do ser humano. 

No fundo, é de uma só natureza a energl~ que anima o Universo: energia 
nuclear, liberada na incessante desintegração da massa solar, que nos chega, 
precipuamente, sob a degradada forma de calor. Parte dela, que no pretérito 
atingiu a Terra, foi armazenada sob forma de combustível: carvão e ·petróleo, 
utll1zável hoje. . 

De fato, provêm tais combustivels de plantas que à época viveram, as quais, 
mediante foto-sintes~ e calor solar, conseguiram retirar o carbono da atmosfera 
para integrar a celulose dos tecidos. Protegidos os despojos contra oxidação sub-
seqüente, hulhificaram-se ou petrolificaram-se. . 

O calor solar contemporâneo é aproveitado na dinâmica das massas atmos
féricas, evaporando água, formando nuvens, arrastando-as pelos ventos, promo
vendo as çhuvas, mantendo o regime dos rios, permitindo que massas d'água 
continuamente variem de posição no campo gravitacional da Terra, produzindo 
trabalho, enfim. Uma·parte subalterna do calor solar é aproveitada na produção 
por foto-síntese de lenho, amido, açúcares, proteínas, etc., que o homem destrói, 

· por combustão, ou ingestão para haurir-lhes ~ calor. 
:!!:sse mesmo calor promo.ve, como vimos, os movimentos das massas de ar, 

utllizáveis nos motores que aplicam energia cinética dos ventos. Já existem pro
jetos para utilização das variações de oposição no campo de gravitaçãó do siste
ma Terra-Lua, r~sponsáveis pelas marés. ._.. 

·Recentemente, tendo aprendido a desintegrar a matéria, e a tirar proveito da 
equação de Einstein, E = mc2, que estabelece equivalência entre massa e ener
gia, habllitou-se o homem a pôr em uso pequenos sóis, capazes de produzir tre
mendas quantidades de calor em curtos períodos, que poderão ser aplicados na 
vaporização da água ou no aquecimen'to do ar, dando a entender que os engenhos 
do futuro ainda serão· de vapor e ar comprimido, possivelmente turbinas de 
reação. 

Entretanto, p·ara fins de economia industrial, convém considerar indepen
dentes essas formas de energia substancialmente ligadas. Por isto, se considera 
que a energia inanimada, a serviço da energia animada do homem, pode provir 
da energia quimlca dos combustiveis (carvão, petróleo) ou da energia da posi
ção das massas d'água no campo gravitacional. De modo que o sentido indus
trial dos países pode ser caracterizado pela natureza da fonte da energia motriz 
nêle predominantemente utilizada: paises há cuja civilização é simbolizável pelo 
músculo; outros, pelo engenho de vapor; pelo motpr elétrico, terceiros; um só 
havendo de importância, simbolizável pelo motor de combustão interna. 

Pais algum é exclusivista quanto à natureza da energia nêle utilizada, de 
maneira que de multo diferem as necessidades dos habitantes de cada pais, 
quanto à energia de determinada. fonte, tudo de acôrdo com o caráter O.a energia 
nêle predominante. 

Os autores, Carter e Dodge, publicaram em sua obra Economtc Geography ~ 
uma estimativa do trabalho dlàrlamente produzido em 17 nações, avaliado em 
quilowatt-hora. Reduzimos tais valores a porcentagens, e alteramos a dlsposl
_ção do quadro, de modo a grupar nações pelo critério da natureza da energia 
predominantemente usada em cada grupo. A tabela seguinte o reproduz, depois 
de transformado: 
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CLASSIFICAÇÃO DE 17 NAÇÕES, DE ACôRDO COM A NATUREZA DA 
ENERGIA PREDOMINANTEMENTE UTILIZADA 

1 

NUUREZA DA ENERGIA Produ,ão 

PAÍSES mediante 
Muscular Carvão Petróleo Hidráulica predomínio 

% % % % de energia de 

China .. ....... . . . . . .... . . . . . . . . .. . ... . 74,00 23,80 2,20 0,00 Músculo 
!ndia . . .. . ........ .. . . . . . .. ... . . .. . . . . . . 70,00 22,80 5,30 1,90 
Brasil. . ... . . .. . . .. . .... . ... . ....... .... 51,00 13,40 11,80 23,30 
Alemanha . . .. . .. . . . ... .. . . . . . ... ... . . . .. 6,30 88,90 2,40 3,30 
Grã Bretanha . .............. .. .......... 4,40 86,00 8,40 1,20 
França . ... · · · · · · · ··· · · · · ·· · · · · ··· ·· 7,65 71,75 6,35 13,65 
Estados Unidos . ... . . . . . ... . ... . . ..... . . 2,40 61,00 20,20 7,40 
Japão . ...... . . . . . .... . ... . .. . . . ... . . .. . 19,2-0 47,20 6,40 27,25 Carvão 
AUstrália . . . ... ... . . . . .. .' .. .. . . . : .. . ... . 9,40 45,40 ' 45,~ 0,00 
Espanha . . . . . . . .. .. . .. . ..... .... .. . .... . 25,10 42,30 5,6 26,50 
Rú.ssia ... . ··· ······ ··· ·· ···· ··· ········ 35,00 37,60 2,70 2,70 
Argentina . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . ... ... . .. .. 20,20 24,30 53,60 1,90 Petróleo 
Noruega . . . .... ...... .. .. .. . ... . . . . . .... 4,50 17,50 30,00 75,00 
Suíça .. ............. . : . .... . . .. . . . . .. ... 7,40 22,10 5,65 64,80 
Suécia . .... .. ............ .. . ....... . .... 7,30 27,10 6,85 58,75 Hidráulica 
Canadá . .. .... . .. . . ........ . .. . . . . . ..... 2,40 40,70 12,90 44,00 
Jtália . ......... .... . . . . .. . .. . . . ... . . .. .. 20,50 38,50 6,JO 39,30 

O quadro ensina que nos classificamos hoje ao lado da índia e da China: 
produção predominante na base de músculo . Entretanto, a fração 23,80%, que 
indica a participação da energia hidráulica em nosso consumo energético, mos
tra que caminhamos para nossa inclusão entre as nações de civilização baseada 
sôbre o motor elétrico, caso da Noruega, Suécia, Canadá, ·Itália, etc. O prosse
guimento do raciocínio, na tentativa de estimar o montante d,.e nossas necessi
dades em petróleo, baseia-se nessa observação crucial. 

Importa definir, previamente, o padrão de vida que o brasileiro médio de 
amanhã racionalmente pode almejar, tendo em vista a disponibilidade e a dis
criminação dos recursos naturais mobilizáveis do país, já tombados, assim como 
seu crescimento demográfico. De fato, é o padrão de vida de uma 1JOpulação 
medido pela taxa anual, per capita, de consumo de energia; isto é, um alto trem 
de vida, ou seja, consumo ou utilização adequada das principais categorias de 
bens necessários ao homem civilizado: comida, roupa, casa, ferramentas e artigos 
de luxo; é incompatível com inadequado consumo de- energia. 

A tabela seguinte proporciona índices que caracterizam a civilização in
dustrial daqueles países, e a do nosso, para mais fácil cotejo, calculada a partir 
dos dados de Carter e Dodge, precitados. · 

CONSUMO ANUAL ESPECfFICO DE ENERGIA EM PAíSES DE CIVILIZAÇÃO 
CALCft.DA SõBRE A ENERGIA HIDRAULICA 

Habitantes Carvão Petróleo Eletrici- Eletrici-
mineral dade1 d ade' 

kg kg kwh kwh 
Canadá . . . . . . ~ . . ... . .. 5 600 630 1 500 2 330 
Suécia ... .. . . . . . .. .. .. 870 120 700 1 174 
Noruega . . . .. . ... . .. . . . 860 90 1 420 2 779 
Suíça . .. .. .. .. . .. .. . . . 680 95 750 1 680 
Itália ......... . ....... 390 48 180 
Brasil . ......... . ... . .. 55 30 65 

• Consumo de acôrdo com Carter e Dodge, 1939 . 
• Consumo de acôrdo com a Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura. E' possivel que 

a discrepância provenha da consideração do fator de carga. Não prejudica, todii.via, o prossegui
mento do racioclnio. 
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Como se vê, nosso consumo de energia é muito inferior ao da Itália, o último 
da lista, país que luta com desproporção entre abundância de população e po
breza de recursos naturais para suportá-la. De otJ,tro lado, o Canadá é tão 
excepcionalmente dotado de recursos naturais, e' tão pouco povoado, que não 
devemos alimentar esperanças de elevar nosso trem de vida até tal alturlt, em 
virtude de carência essencial de certos recursos naturais para tanto e de um 
certo excesso de população em relação às riquezas de mais fácil mobilização. 

Assim, o trem de vida do sueco parece-nos o mais ambicioso alvo a ser atin
gido pelo brasileiro. Supondo possível consegui-lo, da noite para o dia, importa
ríamos, hoje, 43 milhões de toneladas de carvão e 6 milhões de toneladas de pe
tróleo, e teriamos captado cêrca de 9 milhões de kilowatts de energia hidráulica. 

O nosso crescimento demográfico, vegetativo, anual, é avaliado a 2,0% da 
população, cêrca de 1 000 000 de habitantes. Isto é, atingido nosso padrão de vida 
ótimo, dentro da realidade brasileira, necessitaríamos, além dos 6 milhões anuais 
de toneladas de petróleo; acréscimos anuais substanciais de combustível líquido. 
Em realidade, com a melhoria das condições de vida e, portanto, da sobrevivên
cia, êsse número crescerá para o dôbro, por um período de poucos anos. 

Em 1940, nosso consumo regulava 30 000 barris por dia (de 159 litros) ou 
cêrca de 1,3 milhões de toneladas por ano, isto é, 2570 das necessidades inculca
das pelo padrão de vida que se pode racionalmente atingir, tendo em vista as 
condições nacionais. Durante o clímax das nossas dificuldades em petróleo, nesta 
guerra, ficamos reduzidos a 15%, aproximadamente, dessas necessidades, ou um 
pouco mais da metade do nosso mesquinho consumo de 1940, representativo da 
média. · 

. Assim, há lugar, no Brasil, desde já, para refinação de 250 000 barris de pe
tróleo por dia, se alevantado o padrão de vida da população até o máximo com
patível com nosso lastro de recursos naturais e a população existente . 

ESQUEMA DA HISTóRIA DA PESQUISA DE PETRÓLEO NO BRASIL 

1) Pesquisa por particular isolado: Eugênio Ferreira de Camargo (1892-1896) 

PESQUISA PELO GOV~RNO 

Federal 

2) . Sondagens por adminis
tração: Serviço Geoló
gico e Mineralógico e 
Serviço de Fomento da 
Pr od u çã o Min eral 
(1919-1939). 

5) Sondagens por contrato. 
Conselho Nacional do 
Petróleo (1939-1952). 

Estadual 

3) Sondagens por adminis
tração do Estado de 
São P aulo. Período 
"Fernando Costa". 
(1928-1930). 

PESQÚISA POR COMPANHIAS 

4) Sondagens por administração: "Emprêsa Paulista 
de Petról3os (1918)": "Companhia Petrolífera Bra
sileira": "Companhia Petrolifera Cruzeiro do S.ul": 
"Companhia Petróleos do Brasil". etc. (1930-1940). 

6) Sondagens por contrato: "Solipema". (1940-1941) 

De parte a tentativa de um particular isolado, foi do govêrno a grande ini
ciativa para avançar o problema do petróleo entre nós, através do antigo Serviço 
Geológicp e Mineralógico do Brasil (SGMB), empreendimento êsse que, durante 
quase 20 anos, foi entregue à competência de Eusébio de Oliveira. Assim se re
sume a politica de Oliveira, por êle esposada desde 1919 até 1933, quando das 
mãos lhe escapou a responsabilidade da tarefa: 

a) Locação dos pontos a sondar por geólogos brasileiros; 
b) Perfuração por nacionais. 
Isto é, Oliveira, antes de focalizar o problema sistemático da pesquisa de 

petróleo, resolveu para isto criar a técnica em vez de alugá-la, primeiro tratando 
de fazer geólogos, de petróleo e sondadores. 

Antes de mais nada, é preciso confessar que seu sistema acabou por des
cobrir petróleo 19 anos após sua criação, . com geólogos brasileiros e sondadores 
nacionais, constituindo uma lídima vitória da administração, como posterior
mente a denominou. 
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• 
Mas forçoso também é confessar que obteve resultados muito diferentes em 

relação à formação de técnicos das especialidades (a) e (b) anteriores: 
Em relação ao primeiro ifiem, conseguiu, ainda que operando em economia 

fech0ida, vários geólogos de petróleo. 
Em relação ao item (b), se chegou a formar alguns engenheiros afeitos a 

sondagens, nunca lhe foi possível, com o material que adquiriu, conseguir meios 
de perfuração, nem de longe comparáveis com os que então se obtinham na 
rotina mundial da arte de sondar. A própria técnica de provas de produção de 
poços, isolamento de lençóis aqüíferos, cimentação, etc., não foi praticada como 
desejável, porque nunca se pôde vulgarizar a rotina do métter. Em todo caso, a 
organização que montou, permitiu, ainda assim, a constituição dti um corpo de 
engenheiros sondadores capazes de fiscalizar, com muito êxito, como represen
tantes do govêrno brasileiro, os atuais contratantes de perfurações. 

Em 1936, em outras mãos, o problema, já era evidente que o pessoal sonda
dor brasileiro não tinha tido oportunidade de assenhorear-se da técnica de son
dar, de acôrdo com a magnitude do problema de perfuração a encarar. Deci
diu-se apelar para perfuradores profissionais, conforme se depreende do boletim 
36 "Rumos novos em sondagens profundas'', do D.N.P.M. 

Essas idéias foram adotadas pelo govêrno, com modificações, através do 
Conselho Nacional de Petróleo, órgão criado em 7 de julho ci€ 1938, mas que, 
efetivamente, só entrou em função prática, após o primeiro trimestre de 1939. 
Ainda sob a direção do Departamento Nacional da Produção Mineral, foi o pe
tróleo descoberto em 21 de janeiro de 1939, n<l poço n.0 163, da antiga nomencla
tura do SGl\ffi. A nomencl~tura do Conselho para sondagens, constante de uma 
letra significativa, de uma inicial de nome geográfico e de um número de ordem 
para cada campo de sondagem objetivado, só foi estabelecida com o poço B-1 
(Bahia-um), e o primeiro da exclusiva responsabilidade do C. N. P., nas cerca
nias do n.0 163, SG.MB., no local Lobato. 

Quando se examinam as ações passadas em busca de petróleo no Brasil, im
põe-se ressaltar a ação do govêrno, que foi grande, no &entido de selecionàr e 
definir províncias petrolíferas no Brasil. Porque, em 1919, o problema apresen.,. 
tava-se assim: procurar petróleo em um país de 8 500 000 km2

• 

·As linhas seguintes resumem os resultados conseguidos pela ação oficial no 
desbastamento dêsse ingente- problema, durante vinte anos. 1!: mister bem aten
tar no significado dessas linhas, porque a inicial. magnitude da questão foi redu
zida a proporções razoáveis, assim como a uma forma tal que ~rmite formular 
política precisa de ataque, até solução final. · 

COMPORTAMENTO DO TERRITÓRIO DO BRASIL, RELATIVAMENTE AS 
SUAS POSSIBILIDADES PETROL1FERAS 

Fração 
INTER~SSE DAS ÃREAS porcentual DISCRIMINAÇÃO APROXIMADA 
QUANTO A PETRÕLEO do territ6rio DAS ÃREAS MEDIDAS nacional 

% 

T11l que justüica a pesquisa sistemática por 
5,0 1. Acre (bacia dos altos rios Javari, Juruá e Purus). 

sondagens profundas 2. Província petrol!fera do Nordeste (Zona de açúcar). 

Tal que aconselha algumas sondagens pro- 3. Vale do Amazonas, no baixo curso dos tributários. 
4. Meio Norte (região sedimentária, não metamórfica, 

fundas de esclarecimento, com objetivo 40,00 do Piauí e do Maranhão). inicialmente estratigráfico, de modo a se-
5. Bacia do Paraná, na região da "terra roxa" e dos 

lecionar áreas. de maior interêase. 
basaltos. 

Pequeno ou nenhum 10,00 Chapadões arenítioos do interior do Brasil (Pareeis, 
Urucuia, Jatobá, Araripe, etc.). 

. Minas Gerais. Zona das caatingas de Bahia e do Nordeste 
Negativo 45,00 Altos cursos dos tributários amazônicos. Litoral 

. meridional do Brasil, Rio Grande do Sul. 
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~ste quadro complementa-se com os seguintes esclarecimentos: 
a) As ãreas assinaladas de 1 a 5 constituem as províncias potencialmente 

petrolíferas do Brasil; 
b) A ordem da enumeração corresponde ao grau de opinião que se tem sô

bre suas possibilidades petrolíferas, máximas no Acre e menores no Paraná; 
c) A província petrolífera do Acre é produtora de petróleo em território pe

ruano, em Agua Caliente, :na contravertente imediata das águas acreanas; 
d) A província petrolífera do. Nordeste produz algum petróleo, desde 21 de 

janeiro de 1939. Ntla já foram invertidos mais de 100 milhões de cruzeiros em 
capital (sondas, etc.) e capital de operação, na ·pesquisa de petróleo. A receità 
auferida até o presente momento, foi inferior a 10 núlhões de cruzeiros. Tem 
certa importância o campo de gãs do Aratu, ao norte do Salvador; 

e) O vale do Amazonas foi escassamente perfurado com sondas curtas, lo
calizadas junto dos limites geológicos das possibilidades de produção comercial. 
Observaram-se algumas indicações de óleo e gãs; 

f) O Meio Norte já foi escassamente sondado nos arredores de Teresina por 
sondas curtas (até 600 metros) tendo revelado existência subterrânea de sedi
mentos paleozóicos, com algum interêsse para petróleo; 

g) A região da bacia do Par.anã, coberta de lençóis efusivos de eruptivas bá
sicas, possivelmente terá petróleo em profundidade, mas êsse é de localização 
extremamente difícil. Além disso, será muito dispendiosa a perfuração através 
do basalto; 

h) 55% da área nacional, pelo menos, é formalmente negativa para petró
leo, não merecendo ulterior atenção. 

Vale a pena pormenorizar o esquema que traçamos, relativo à história da 
pesquisa de petróleo no Brasil. Essa história começa com Eugênio Ferreira de 
Camargo que, nos derradeiros anos do século XIX, praticou em Bofete, estado 
de São Paulo, um poço tubular junto de Um. afloramento de rocha asfáltica. Dêle 
jorrou água sulfurosa, que, ainda hoje, se escoa pela bôca do revestimento . 

Foi a primeira sondagem profunda feita no Brasil, atingindo 410 metros, 
segundo uns, e 448, de llcôrdo com outra tradição. 

Em realidade, é difícil reconstituir essa fase pré-histórica da pesquisa do 
petróleo no Brasil.- chamemo-la assim - por carência de documentos escritos . 
Nulo foi o reflexo dessa tentativa na história ulterior da pesquisa do petróleo em 
nosso pais: Ferreira Camargo buscou óleo mineral na vertical de um indicio su
perficial morto dêsse combustível liquido. Todavia, importa salientar que tudo 
fêz, à custa de sua fazenda, sem incomodar governos com pedidos de sondas ou 
de subvenções. • 

A menos dêsse gesto, só o imperativa da conflagração européia de 1914-1918, 
seria capaz de promover o impulso seguinte pelo petróleo nacional. De fato, em 
1918 começou a segunda fase de nosso esquema . As atividades em busca de com
bustível líquido surgem em São Paulo, pelo mesmo motivo, e pelo favor de cir
cunstâncias semelhantes às que determinaram a criação do parque industrial 
paulista. Eis o que nos conta Eusébio. de Oliveira no Boletim n.0 1 do Serviço 
Geológico e Mineralógico: 

"O estado de guerra mundial produziu uma enorme escassez de combustível, 
que se fêz sentir especialmente nas indústrias que utilizam os motores de explo
são que exigem o uso de combustível liquido, de que não existe nenhuma jazida 
em operação no pais. Em 'conseqüência, foram iniciadas algumas pesquisas para 
descoberta de petróleo em Rio Claro. . . etc." 

A sondagem de Rio Claro, a que se refere o Dr. Oliveira, foi promovida 
em 1919, pela "Emprêsa Paulista de Petróleo", que a praticou até à profundidade 
de 300 metros, no lugar Assistência, cercania da cidade paulista. O motivo da 
escolha dêsse local foi a proximidade de numerosos afloramentos de folhelho 
pirobetuminoso no Irati, entre Ipojuca e Piracicaba, ao longo do rio Corumbataí. 
A sonda pertencia ao govêrno e a marcha da perfuração era acompanhada por 
técnicos do Instituto Geográfico e Geológico do Brasil. Superintendia os traba
lhos um professor da Escola Politécnica. _de São Paulo, o Dr . Eduarda Costa. 

Tratava-se de um sistema de procurar petróleo inteiramente oposto ao ima
ginado por Eugênio Ferreira de Camargo, vinte anos antes. No caso de Rio Claro, 
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com efeito, uma companhia particular perfurava com sondas cedidas pelo go
vêrno e assegurada por técnicos a sôldo do govêrno. 

Inaugurado êsse regime nesse ano, prolongou-se com pequenas modalidades. 
Apesar do auxílio em material e técnicos, a "Emprêsa Paulista de Petróleo" 

pediu, ainda, subvenção ao govêrno para custear o meneio da máquina, que 
também não era dela: Recusado o auxílio, abandonou ela os trabalhos, o que 
determinou a intervenção do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Eis o 
que escreve o Dr. Gonzaga de Campos, então diretor dêsse Serviço, no seu rela
tório anual para 1919: 

"Alguns particulares pediram os serviços, sondas, para as perfurações, cujo 
trabalho se propõem custear. Atualmente, recusam-se a fazer essas despesas; 
dessa sorte, será o Serviço obrigado a proceder às indispensáveis pesquisas por 
conta do govêrno." • 

Cumpre dizer que o govêrno federal já se vinha preocupando na pesquisa do 
petróleo, antes mesmo da intervenção que Gonzaga de Campos descreve. De 
fato, o primeiro diretor do Serviço Geológico, Orville Derby, determinou que se 
começasse o estudo das possibilidades petrolíferas do Brasil, pelas formações dos 
estados sulinos. O encarregado dos estudos foi Eusébio de Oliveira. 

Ê:sse engenheiro analisou, em artigo que publicou sob o título "Pesquisas 
de Petróleo", inserido nos Anais da Escola de Minas, a opinião anterior de Israel 
Carlos White, que afirmava não haver óleo mineral no Sul do Brasil. 

Cumpre notar que White, ao manifestar essa opinião gozava, merecida
mente, da reputação de ser um dos maiores geólogos de petróleo da época. A 
êle se deve a criação da teoria da localização anticlinal do combustível líquido 
no subsolo, teoria que presidiu à produção de petróleo de· modo exclusivo, du
rante mais de 30 anos. Em 1902, White era diretor do Serviço Geológico da 
Virgínia, Estados Unidos da América, quando foi contratado pelo govêrno bra
sileiro, para dizer das condições de aproveitamento do carvão nacional. Todos 
conhecem o monumental trabalho resultante dos esforC:os da Comissão White, 
denominado Coal Report. 

Ao lidar com o problema de nosso carvão, nos estados do Sul, White, con
sultado, fêz declarações pessimistas sôbre as possibilidades de ocorrência de pe
tróleo em território brasileiro ao sul do paralelo de São Paulo. De modo que, 
para cumprir a ordem de Orville Derby, Eusébio de Oliveira foi, inicialmente, 
obrigado a pesar ôs argumentos de White que fundamentaram sua opinião pessi-
mista. · 

o resultado dessa análise de Oliveira, no cttado artigo nos Anais da Escola 
de Minas de Ouro Prêto foi de que, apesar de tudo, cúmpria buscar óleo nos 
~stados do Sul. Possivelmente, a "Emprêsa Paulista de Petróleo", referida linhas 
acima, lançou-se à pesquisa de óleo mineral em virtude do entusiasmo de Eusé
bio de Oliveira, contradizendo o pessimismo de Israel White. 

Não se limitou, todavia, Eusébio de Oliveira ao exame das possibilidades pe
trolíferas dos estados do Sul. Tomou como assistentes a Gérson Alvim, Eugênio 
Bourdot Dutra e Júlio Pôrto, mandando-os investigar as possibilidades petrolífe
ras do Nordeste. 

Cumpre dizer, em relação ao Nordeste, na sua franja litorânea, que os ve
lhos mestres americanos do século XIX e o própho Gonzaga de Campos, em 
1902, manifestaram-se favoràvelmente às possibilidades de ocorrência de petró
leo na orla sedimentária litorânea, ou sedimentary belt, de John Casper Branner. 
O relatório da nossa primeira comissão de petróleo foi entregue à Diretoria do 
Serviço Geológico em 14 de janeiro de 1919 e publicado no ano seguinte. 

A primeira sondagem federal sob responsabilidade total do govêrno foi pra
ticada em Marechal Mallet, no estado do Paraná. Teve o número de ordem 8, 
no rol das 163 perfurações profundas praticadas para qualquer fim, pelo Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, desde o seu início, como Serviço Geo
lógico e Mineralógico, até a data memorável da descoberta de petróleo comercial 
em nosso país, em 21 de janeiro de 1939. 

Em Marechal Mallet, a sonda começou a rodar em 18 de agôsto de 1919, sob 
a direção do engenheiro Roberto de Lima Coelho. O serviço abandonado pela 
"Emprêsa Paulista de Petróleo" foi retomado, não mais em Rio Claro, no bairro 
de Assistência, senão que em São Pedro, no luga~ Graminha. Tomou essa son-
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dagem o número 22 e foi iniciada em 12 de julho de 1921, pelo Dr. Gérson de 
Faria Alvim. 

Assim, a descoberta do primeiro poço de petróleo em quantidade apreciável 
exigiu-nos 19 anos, 6 meses e três dias de esforços, de lutas para obtenção de 
verbas, equipamentos, pessoal, e de constante estabelecimento de compreensão 
para prosseguimento de um trabalho ingrato, pela insistência com que propor
ciona resultados negativos. O primeiro movimento de pesquisa de petróleo, por 
sondas, de iniciativa do govêrno federal, no que hoje se chama província pe
trolífera do Nordeste, inicia-se em Garça Torta, estado de Alagoas, em 14 de 
abril de 1920, pela sondagem número 12, pelo engenheiro Aurélio Bulhões Pe
dreira. Como se vê, êsse poço pioneiro foi iniciado muito ao norte do poço des-
cobridor de petróleo, de número 163. . · 

Já o número 13, começado a 28 de agôsto de 1930, foi localizado ao sul da 
mesma referência, em Cururupe, no estado da Bahia. 

A primeira sondagem feita pelo govêrno federal no Recôncavo Baiano, a 
única região comercialmente petrolifera por ora conhecida em território brasi
leiro, foi iniciada em 15 de janeiro de 1926, pelo engenheiro do Serviço Geológico, 
Dr. Afonso Galeão . Tomou o número 58, distando apenas 52 quilômetros do poço 
163, descobridor de petróleo. 

No que se refere ao Amazonas, suas possibllidades petrolíferas foram aven
tadas pela primeira vez por Gonzaga de Campos, no relatório de 1920, com as 
seguintes palavras: 

"Uma sonda recentemente chegada deve servir à pesquisa de petróleo num 
dos afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, onde afloramentos de 
chistos paleozóicos acusam sinais de intensa vida animal e vegetal". 

~sses chistos paleozóicos com restos fossilíferos foram descobertos pelo pro
fessor Odorico de Albuquerque, da Escola de Minas de Ouro Prêto, já falecido. 
A êsse eminente professor deve, pois, ser atribuída a originalidade do assunto 
e a indicação da província petrolífera do Amazonas. Começou essa província a 
ser atacada por sondagens a 20 de julho de 1925, poço n .0 56, a cargo do enge
nheiro Pedro de Moura. 

As possibilidades petrolíferas do território do Acre forám !obrigadas há 
muitos anos, por Morais Rêgo, 'Matias Rocha e Avelino de Oliveira. Os trabalhos. 
de geólogos americanos em território peruano, Singewald Júnior, Moran e Fyfe, 
deram fundamento a essa presunção, até que, em 1935, o Departamento Nacio
nal da Produção Mineral resolveu mandar técnicos para os primeiros reconheci
mentos, a cargo de Victor Oppenheim, Pedro de Moura e Alberto Lavenêre Wan
derley. A primeira sondagem no Acre foi iniciada em 8 de agôsto de 1937, poço 
n.0 155, aberto pelo engenheiro Alderico Rodrigues de Paula. Indicaram as pos
sibilidades petrolíferas do Meio Norte o professor Morais Rêgo, do lado do Ma
ranhão, e o geólogo Glycon de Paiva, do lado do Piauí, mas a primeira sonda
gem realizada no Meio Norte só foi iniciada em 24 de julho de 1951, em Carolina, 
Maranhão, poço pioneiro CL-1-MA. Como se vê, a numeração dêste poço não é 
mais a do D. N. P. M.; senão que obedece à nomenclatura estabelecida pelo Con
selho Nacional do Petróleo, encarregado de sua perfuração. 

Durante a vigência da segunda fase da pesquisa de petróleo no Brasil, co
meça a interferir a terceira fase (1928-1939) , quando Fernando Costa, secretá
rio de Ap;rkultura do estado de São Paulo, contratou um geólogo especialista, 
Chester Washburne, para retomar o exame das possibilidades petrolíferas dos 
estados do Sul, e que publicou um notável volume sôbre o assunto, intitulado "Pe
troleum Geology of the State of São Paulo". 

Ainda durante a vigência da segunda, e logo após a extinção da terceira, 
começaram a renascer entidades do tipo da "Emprêsa Paulista de Petróleo'', isto 
é, companhias para pesquisa de petróleo. Muitas delas dependiam de sondas 
emprestadas pelo govêrno federal ou pelo govêrno do estado de São Paulo. 
Quase tôdas solicitaram e obtiveram prêmios dos governos por metro corrente 
perfurado. A obrigação para com o público contribuinte dessas companhias, a 
fim de estimulá-lo a adquirir maior número de ações, forçava-as a notícias exa
geradas sôbre os poços que· praticavam. Dessa maneira, várias vêzes provocaram 
intervenção do govêrno, pelo seu órgão oficial de pesquisa de petróleo, o Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, o qual tentava restabelecer os fatos e 
ratificar interpretações geológicas freqüentemente deformadas. Como conse-
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qüência, estabeleceu-se acentuado litígio entre os contemporâneos da segunda e 
da quarta fase, do qual resultou uma campanha de imprensa que só foi serenada 
com a "Comissão de Inquérito sôbre Petróleo", em 1936, tendo sido abafados os 
últimos ecos desta campanha em 1939, com a descoberta de petróleo pelo pró
prio departamento combatido. O reflexo · das ações dessas companhias naquilo 
que toca ao progresso da geologia do petróleo entre nós foi nulo, Il)as não dei
xaram elas de agitar o meio b1asileiro para a magna questão do abastecimento 
nacional de combustivel liquido. Provocaram ainda suas opiniões, que prende
ram a atenção do govêrno, acelerando a evolução da pesquisa do óleo. mineral, 
até a etapa de uma entidade exclusivamente votad~ao óleo combustível, como é 
o Conselho Nacional do Petróleo. Com êsse Conselho, inicia-se a quinta fase da 
pesquisa, pela organização de uma instituição de caráter semi-autárquico. 

O Conselho tem ·agido no campo da peJ>quisa, contratando pessoal estran
geiro, geólogos e geofisicos e, inicialmente, sondadores, fiscalizando-os por técni
cos brasileiros. A essa organização deve-se, principalmente, o aproveitamento 
dos campos petrolíferos do Recôncavo, a cubagem precisa das disponibilidades 
de óleo combustível atualmente conhecido no subsolo dessa região, e o estabe
lecimento da refinaria de Mataripe. Devem-se, igualmente, ao Conselho, valiosos 
estudos geofísicos na bacia do Àmazonas, no Meio Norte do BrasU, e no Nordeste. 
Ao mesmo ·conselho, deve-se a iniciativa da perfuração no meio Norte, e de re
tomar a campanha de perfuração no Departamento da Produção Mineral, no 
vale do Amazonas, onde praticou um poço, em Limoeiro, no município de Ca
metá e atualmente perfura o poço de Cururu, no município de Chaves. 

Também sob a égide do Conselho, vai-se desenvolvendo o plano de estabe
lecimento de refinarias governamentais, de que a de Cubatão é o primeiro exem
plo, assim como a criação da frota nacional de petroleiros. 

No nosso esquema figura uma sexta fase, que apenas começou a surgir, ao 
lado das ativiõades do C.N.P., e que não foi avante. O sentido dessa sexta fase 
era a exploração por sondas de propriedade particular, sob orientação de geó
logos brasileiros, com a colaboração de sondadores estrangeiros contratados. A 
única companhia que assim trabalh.ou foi a SOLIPEMA, que operou em Taipus, 
estado da Bahia, com uma sonda rotary e drillers americanos 

O surgimento, agora, da Petrobrás, com o caráter estatal que parece vai ter, 
não constitui uma nova fase da pesquisa do petróleo. Petrobrás será, provàvel
mente, um Conselho Nacional do Petróleo mais amplo, e mais bem dotado de re
cursos. Constituiria, possivelmente, a Petrobrás uma outra fase da pesquisa, se 
lhe tivesse sido assegurado o caráter de economia mista, o que lhe propor
cionaria tôdas as facilidades no campo do dispêndio de dinheiro com a pesquisa 
do óleo mineral, sem as restrições do Código de Contabilidade, e lhe facultaria o 
contrato de pessoal estrangeiro especializado, sem as limitações e a rotina do 
serviço público federal. 

Essa história é instrutiva, a nosso ver, porque define um dos característicos 
da luta pela descoberta do combustível liquido. Essa luta é, inegàvelniente, um 
trabalho de equipe. Os resultados só aparecem com o aproveitamento de tôdas as 
lições do passado. Nesse setor, como em muitos outros, cabe a expressão de um 
célebre matemático inglês: 

"Se enxerguei mais longe, é porque estive trepado nos ombros de alguém". 
Antes de encerrar o artigo, cumpre explorar os restantes aspectos do título 

que nos foi proposto pelo Jornal do Cvmércio, relativos à influência do petró
leo sôbre os nossos destinos políticos e econômicos e projeção futura de nossa 
nacionalidade. 

Joseph E. Pogue, engenheiro consultor do Chase Nationai Bank, recepte
mente afirmou em Oü tn Brazil: o petróleo é im.Portante para o Brasil sob dois 
aspectos diferentes, embora interligados. Eni primeiro lugar, é uma forma de 
energia muito conveniente, porque o seu emprêgo permeia tôdas as fases da 
indústria, do comércio, do transporte e da agricultura. Em virtude dêsse ca
racterístico, uma maior disponibilidade de petróleo significará expansão dessas 
atividades, em relação às quais o combustível líquido atua como alavanca ou 
agente catalitico, isto é, o óleo mineral não é, meramente, mercadoria de que se 
precisa, senão que é fôrça econômica de grande magnitude. Os padrões de vida 
dos indiviciuos são intimamente ligados aos consumos especificos de petróleo. 
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O segundo aspecto sob o qual o petróleo merece ser encarado, naquilo que 
c.oncerne aos interêsses brasileiros, reside na possibilidade de serem encontrados 
e de serem aproveitados, campos petrolíferos de importância em território na
cional . :tl:ste . aspecto é inteiramente separado daquele relacionado com o au
mento do emprêgo do combustível liquido, uma vez que, como ora acontece, as 
necessidades de mais petróleo podem, em principio, ser cobertas por supri
mento exterior . Mas é que o aproveitamento do petróleo nacional confere nova 
dimensão à economia do país. De fato, uma nova grande indústria pode ser 
criada, aumentando o número de em.pregos, facultada a construção de novas ro
dovias, grandemente melhorada a posição cambial no mercado internacional e 
alargado o poder aquisitivo e o de consumo. 

Conta Pogue que admirou, no Museu de Arte de São Paulo, quatro grandes 
tapeçarias Gobelin, inspiradas nos motivos da flora e da fauna do Brasil. Sua 
atenção concentrou-se numa delas, que representava enorme elefante . 

- Mas, não há elefantes no Brasil! - protestou Pogue . 
Respondeu-lhe o acompanhante brasileiro que dissci bem sabia, mas o ar

tista era de opinião de que no Amazonas devia haver elefantes e, por isso, re
presentara-os no Gobelin. 

Com essa anedota, Pogue quis significar a crença arraigada do público bra
sileiro, da existência inevitável de petróleo, em quantidades comerciais, de molde 
a satisfazer as necessidades brasileiras, dentro de nosso próprio território. 

Se as pesquisas a serem desenvolvidas, nos anos que estão por vir, demons
trarem a modéstia de nossa reserva de combustível líquido, êsse resultado deter
minará tôda uma mudança na economia e na política do Brasil, forçando nossa 
colocação no plano de nação subalterna . Somente tecnologias atualmente des
conhecidas e que não dependam da utilização de combustível líquido mineral 
poderão determinar novas aspirações para o nosso país, se de fato vier a ser 
demonstrada a pobreza de nosso subsc;>lo em ouro negro . 

Assim, a existência ou não de combustível mineral líquido no subsolo brasi
leiro em quantidade bastante para atender às necessidades de uma população 
crescente e ambiciosa de maior padrão de vida, para nós, significa, nesse mo
mento, um de dois caminhos que partem de uma encruzilhada : ou o país cami
nhará para copiar a evolução de uma grande potência, ou se recolherá à mo
déstia de nação de segunda classe. 

A nosso ver, mais importante do que saber quem deve procurar o petróleo 
nacional, se o capital público, se o privado, se a combinação de ambos, com o 
concurso do capital estrangeiro ou sem êle, é a demonstração da existência, no 
prazo mais curto possível, de reservas substanciais de combustível liquido . 

A legislação atualmente em final de elaboração na Câmara dos Deputados, 
assenta-se sôbre o postulado da existência abundante de óleo mineral no subsolo 
brasileiro. Se a experiência demonstrar a inexatidão do postulado, o nosso des
tino estará traçado, de modo irrevogável, dentro dos limites dos atuais conhe
cimentos tecnológicos . 

~ AOS EDITORES: t:ste ''Boletim" nJ.o faz publicidade remunerada, entretanto recllltarA • 
ou comentart as contribuições s6bre ceocratta ou de interêsse ceogrtttco que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mala ampla 
difuslo da blbllograffa referente à geografia bra1lleira. 
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F adário de Capitais Brasileiras 
J. C. PEDRO GRANDE 

Conselho Nacional de Oeogfa!la 

Tanto na localização da capital da confederação brasileira como das ca
pitais de algumas d~ suas unidades ·federadas prevaleceram fatôres que deter
minaram a sua transferência para outra localidade que consultasse melhor -
assim se entende - os interêsses da administração por sua posição mais centra
lizada, maior facilidade de comunicação, melhor topografia, local mais salubre 
e assim por diante. 

Razões administrativas - o desenvolvimento mais rãpido da região do 
Sul do país - ditaram a transferência da capital do Brasil-colônia da cidade do 
Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E razões múltiplas, como interiorização, 
centralização mais perfeita, além de outras, vêm preponderando no estudo da 
capital brasileira para o Planalto Central, determinada em três Constituições. 
A idéia em si terh mais de um século, pois partiu, em 1839, do visconde de Pôrto 
Seguro. ' ' 

Francamente, ao menos a quem observa superficialmente, não parece claro 
por que se mudou a sede administrativa do território do Acre de Cruzeiro do 
Sul, perto do extremo noroeste do território, para Rio Branco, não muito longe 
de seu extremo sueste, de uma bacia fluvial para outra, de difícil comunicação 
terrestre entre si e com os municípios componentes da unidade federada. De
feito .congênito que sómente a redivisão do te:t,"ritório nacional poderia remediar, 
com a criação de dois territórios, em: vez de um só. 

Justifica-se plenamente, o deslocamento, em 1804, da principal localidade 
do que foi então .parte da capitania do Grão Parã, de Barcelos, a antiga Murina, 
para o povoado de Barra do Rio .Negro, fundado em 1669 e que é hoje a cidade 
de Manaus, capital' do estado do Amazonas. É que Manaus é bem mais centrali
zada com sua localização à foz do rio Negro no Amazonas; até ali sobem os 
transatlânticos e dali parte a navegação no médio Amazonas ou Solimões e em 
seus grandes afluentes. 

Cortia em São Luís que Alcântara, que lhe fica fronteira, fôra transitória 
capital do Maranhãb. Louvando-nos, no entanto, em conhecedores da história 
maranhense, podemos afirmar que êles, consultando documentos. originais da 
cidade, não encontraram um sé que provasse que Alcântara foi capital. Foi, de 
fato, residência de gente abastada da São Luís daquela época, que lã passava 
boa parte do ano . Alcântara é hoje uma cidade decadente, meio morta. 

A cidade de Oeiras, antiga capital do Piauí, tinha, sem dúvida, uma locali
zação bem mais aproximada do centro geogrãfico da então província, do que 
Teresina, cujo primeiro centenãrio festejamos hã pouco . E' verdade que Oeiras 
hoje é tangenciada por uma rodovia nacional. Mas, naquele tempo, distanciada 
do Parnaiba, com navegação praticãvel, dispondo apenas das estradas primiti-

' vas para pôr-se em comunicação com o norte e o sul da entfw província, Oeiras 
não podia levar senão uma vida vegetativa. T~resina, não obstante a sua situa
ção periférica, acha-se sôbre um eixo de navegação fluvial e ferroviãrio (fal

. tando a ligação entre Teresina e Paulistana) e também se liga ao sistema ro
doviário nacional por excelente estrada a Fortaleza . 

Em Pernambuco, Olinda, o primeiro estabelecimento na então capitania, foi 
sua capital e a da província até 1837, com exceção do período em que essa parte 
do Nordeste brasileiro estêve sob o domínio dos holandeses que incendiaram 
Olinda e fizeram do Recife próximo, a sua capital. O Recife, dotado de melho
res elementos topogrãficos e em boa parte devido ao esfôrço e tenacidade de 
seus habitantes, firmou-se desde hã 115 anos como, capital dêsse estado nor
destino. 
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A melhor topografia e a localização junto de um fundeadouro suscetível de 
transformação, em bom pôrto, determinaram essencialmente a transferência 
da capital de Alagoas da cidade homônima, em 1839, para Maceió, e do Espírito 
Santo ou Vila Velha, para Vitória, e ainda da sede provincial de Sergipe, de São 
Cristóvão, no interior, para Aracaju, bem aproximadamente ao meio do litoral 
sergipano. 

No. tempo da fundação, em 1698, qe Ouro Prêto, a Vila Velha de 1711, jus~ 
tificava-se a sua categoria de sede para o govêrno da capitania das Minas Ge
rais. Pois que ficava situada não muito afastada do centro geográfico da então 
capitania, e na região aurífera da qual auferia ricos proventos a coroa portu .. 
guêsa. E' verdade que a sua expansão urbana fôsse dificultada pelo aciden-
tado da topografia. • 

Posteriormente se expandiu Minas para o norte e para o oeste onde, em 1815, 
lhe foi foi · acrescentada a vasta região do "Triângulo" até então goiana, mas de 
colonização mineira e paulista. Minas, para progredir, necessitava uma capital 
em local mais centralizado. Esta surgiu em 1897, onde fôra o povoado de Curral 
d'El Rei, como cidade de Minas, nome logo altei,:ado para Belo Horizonte. 

Também o vizinho estado do Rio de Janeiro teve a sua capital deslocada 
para Petrópolis, embora apenas durante oito ·anos, de 1894 a 1902, da antiga Vila 
Real de Praia Grande, hoje cidade de Niterói. Esta é a sede do govêrno provin
ciano e posteriormente estadual desde 1835. Ambas as localizações têm seus 
prós e contras. Petrópolis opõe à sua topografia acidentada, que dificulta sua 
expansão, o seu clima com o calor tropical amenizado pela altitude; à sua li
gação menos fácil -'-- por causa da serra do Mar - com as demais cidades flu
minenses, a sua localização mais centrai no estado. Niterói tem para contra
balançar a sua situação periférica a sua topografia bem mais favorável e sua 
situação junto de seu pôrto e próximo à capital da Rep'líblica, embora essa van
tagem apresente também seus lados adversos. Em todo caso, deixamos aqui para 
quem se interessar o home-work de descobrir um local cem por cento para . 
uma capital fluminense ... 

Embora nunca fizesse sentir as respectivas prerrogativas, foi, sem dúvida, 
São Vicente, a primeira sede da capitania homônima que não tardou a ser 
absorvida pela qe São Paulo; ao menos de 1532, data de sua fundação, a 1554, 
quando nos campos de Piratininga se lançaram os alicerces da Paulicéia nuase 
quadrissecular. 

A melhor topografia, mais rio acima, além de outras razões, determinaraµi, 
por certo, a transferência, em 1763, da :sede do govêrno da capitania de São 
Pedro do Rio Grande do Sul, da pequenina vila de Viamão para Pôrto Alegre, 
que fôra fundada em 1742. O crescimento desta cipade, principalmente de 1824 
para cá, justifica de sobra o acêrto da escolha. 

Mato Grosso, fundada em 1752 com o nome de Vila Bela d,a Santíssima 
Trindade de Mato Grosso, foi a sede do govêrno da capitania homônima até 
1820, quando a capital se deslocou para Cuiabá, evidentemente bem mais no 
centro daquela vasta capitania, mediterrânea. Vila Bela a IYiato Grosso de hoje 
é uma cidade que definha. Mas cumpriu a tarefa que lhe fôra determinada pel~ 
seu sábio fundador: de juntamente com o forte Príncipe da Beira e outros pon
tos for~ificados, proteger a êrma região fronteiriça ao longo do Guaporé. Não 
fôsse isso, mais reduzido . estaria por certo, hoje, naquela região, o território 
pátrio. . . , 

O território de Ponta Porá, criado em 1944 e logo extinto, teve, durante os 
dois anos de sua existência, duas capitais: Maracaju, na sua periferia leste, e 
Ponta Porá, no limite com o Paraguai. Cremos que a primeira cidade teria me
lhor localização para capital. 

Fundada pelo ano 1736 pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva-, tem 
a· antiga e homônima capital de Goiás a sua localização justificada apenas por 
ser em uma zona aurífera. "Goiás", dissemos alhures, "já foi a rainha de vasta 
região. Não podemos afirmar que foram bem inspirados os seus fundadores, ga
riI~peiros de vida rude. Circundada por escarpas, é dificil a sua chegada. Pouco 
espaço para desenvolver-se em terreno um tanto acidentado, à margem de um 
ribeirão com água insuficiente para abastecer a cidade". 
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"E no entanto, o avanço dos invasores brancos, ávidos de ouro, removeu da 
velha Santa Cruz a sede da capitania. Goiás, em meio à topografia acanhada, 
atormentada, viu erguerem-se em seu seio escolas, palácios, casas residenciais, 
viveu dias de esplendor, embora amargurada por endemias e ... pela reclusão do 
mundo". 

"O surto de Goiânia, a nova capital goiana de vida palpitante, acentuou, 
embora nem tanto quanto muitos julgam, a modôrra .da vetusta Goiás, da ve
nerável Vila Boa, mais qúe bissecular em sua decadência lenta e inexorável". 

Cremos, diante da lição da história, que a inauguração de Goiânia, em 1942, 
não encerrou o ciclo das transferências de capitais nas unidades federadas do 
Brasil. Fatôres múltiplos condicionam um desenvolvimento desigual nas di
versas regiões do país, no mesmo estado. E' provável que, ou mais cedo ou mais 
tarde, vamos ter algumas segundas cidades do presente transfollllladas em ca
pitais. Se não ocorrerem alterações profundas na estruturação demográfica e 
no desenvolvimento agrícola e industrial, talvez o futuro menos ou mais re
moto, venha dar-nos razão. 

~ j;ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Gtral 
do Conselho Nacional de Geógrafla-Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, D.F: 1 



Contribuição ao Ensino 

Geografia do Litoral* 
• 

ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA 
Do Conselho Naclonal de Geografia 

No · presente estudo daremos primeiramente alguns elementos de geografia 
geral dos litorais, passando depois a considerar o litoral brasileiro. No caso da 
costa do Brasil trataremos da topografia costeira, das diversas · classificações 
propostas por vários. autores, e finalmente daremos mais ênfase ao estudo da 
evolução histórica da morfologia da zona costeira, ou mais especificamente, das 
variações existentes entre os níveis de terras e águas. 

ASPECTOS DE GEOGRAFIA GERAL DAS COSTAS 

Topografia do litoral e tipos de costas - A topografia do litoral quanto à 
regularidade pode ser: retiUnea ou com grandes reentrâncias (golfos, baías e 
enseadas) e quanto à altitude: baixa ou alta. A descrição vem a ser portanto, a 
topografia, salientando apenas os grandes acidentes. A parte topográfica é dis
tinta da parte morfológica; se falarmos por exemplo em fjords (abaixamento 
com um modelado de relêvo glacial invadido pelo mar), falésia (costa alta em 
forma de paredão), fa.lésia fóssil recuada (falésia acima do nível atual do ' mar). 
etc., estamos implicando na gênese, fazendo portanto entrar elementos morfo
lógicos. 

Até o presente, o que encontramos na maior parte da bibliografia sôbre o 
litoral brasileiro se restringe à linha da costa. Um litoral, porém, não é explicado 
apenas pela linha da casta e sim pela morfologia da zona costeira, em se tra-
tando de geografia física . · 

Variações do nível do mar e os terraços costeiros - Essa questão é tanto 
uma explicação da configuração dos continentes como das variações do nível do 
mar. Sabemos que a configuração atual, é recente, data do quaternário (do 
pleistoceno e do holoceno) . Se recuarmos até o arqueano vamos 11er que o Brasil 
se encontrava ligado à Africa (Continente de Gondwana) e que o nível do mar 
também tem variado. A partir do fim da era terciária (plioceno), é que podemos 
falar com ma;s segurança dos diferentes níveis de terraços da zona costeira. 

Terraço vem a ser um depósito estratif~cado - leito de conchas e de areia, 
que aparece na zona costeira ou nas margens dos rios, ou superfícies quase ho
rizontais modeladas pelos rios, pelos oceanos ou pelos lagos. 

• Existem duas teorias principais para explicar a origem dos terraços: a do 
eptrogenismo e a do eustatismo. 

Para os epirogenistas os terraços aparecem na borda dos litorais por defor
mação do próprio continente, quer seja levantamento quer abaixamento. E para 
o recuo ou a. invasão do mar dizem os eustáticos que êste fato coincidiu com a , 
glaciação, portanto, abaixamento motivado pela água que ficou congelada sôbre 
os continentes e com o degêlo volta para o mar o antigo estoque de água que 
estava anteriormente congelado, subindo o nível do mesmo. 

Encontramos certos níveis de terraços que aparecem em todo o mundo 
são universais. Nesse caso temos que ficar com os eustáticos. São êles: 

1 Jl:ste trabalho resultou de.s notas de aul11s proferidas no Curso de Informações Oeográ
cas, reallze.do em julho de 1952, gentilmente cedidas e.o autor pela secretária do referido Curso, 
Prof.• Magnólla de Lima, a · quem o autor agradece. 
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de 80 a 100 m. 
" 55 a 60 m. 
"30 a 35 m . 
" 19 a 20 m . 
" 2 a 6 m. 

Acontece, porém, que no mar Mediterrâneo aparecem terraços a 350 metros, 
quando é sabido que o mar não estêve naquela altura - vem da! a. teoria do 
epirogenismo (explica por movimentos tectônicos, dobras ou falhas) . 

A teoria mais moderna é a do Prof. J . Eourcart, que procura explicar tudo 
pela flexura continental (deformação que se verifica na borda costeira). 

Para o que chamamos relêvo emerso as duas teorias funcionam concomitan
temente, não se podendo desprezar nenhuma delas . Para o relêvo submerso, a 
flexura continental explica perfeitamente. Essas três teorias são portanto es
senciais para explicar a geomorfologia costeira. 

Existem provas para o conhecimento sôbre a variação do nível do oceano 
que são : provas geológicas e provas geomorfológicas. 

1.ª) Lacuna estratigráfica - falta ou hiato de uma camada; 
2.ª) Corrosão ou alteração no limite de duas camadas - quando há uma 

transgressão marinha hã uma invasão e o nível do mar sobe; com 
uma regressão a parte encoberta passa a ser exposta à insolação e à 
chuva, dando-se a transformação das rochas (meteorização e edafiza
ção) . No caso de haver uma nova transg;essão vamos encontrar me
~eorizações diferentes. 

3.ª) Intercalação de camadas de origem marinha e continental - quando 
encontramos camadas de origem marinha superpostas a camadas de 
detritos de origem continental. 

4.ª ) Conglomerado de base - quando hã uma invasão do mar, êste deposita 
em primeiro lugar o material grosseiro, que em mistura com outros 
forma o conglomerado de base . 

5.ª) Formas topográficas horizontais ou sub-hOrizontats - quandp se en
contra uma grande regularidade na superfície litorânea, deve-se 
procurar provas geológicas, e fazer uma hipótese de trabalho, no caso 
das provas apenas do domínio da forma, isto é, geo:p10rfológicas. 

6.ª) Discordância angular na sedimentação - abaixando o nível do mar a 
erosão faz um corte nos antigos depósitos; havendo uma regressão 
vai aparecer uma discordância na sedimentação . 

7.ª) Grutas ·marinhas emersas - grutas de mais de 100 metros de altura, 
provam que o mar estêve a uma altura bem mais alta . 

8.ª) Canyons submarinos - quando se ·encontra canyoni na plataforma 
continental é mais uma prova, porque está certificado que os canyons 
são resultantes da erosão fluvial . 

9.ª) Formação de lateritos - láterito é a canga, formação tipicamente con
tinental. Quando se encontra à beira d'ãgua, lavada diàriamente 
pela preamar pode ser uma prova da variação do nível das têrras ee 
das águas . 

Alguns asp~tos da topografia costeira 

Antes de estudarmos as variações do nível do mar na costa brasileira, ana
lisaremos alguns dos principais aspectos da topografia e morfologia costeira do 
Brasil. 

1) Litoral baixo e pantanoso - mangues - a topografia da região é mo
nótona, e a cobertura vegetal característica, são os mangues. O solo é consti
tuído por vastos lamaçais como aparece no litoral atnapaense e no Pará. No 
chamado litoral norte, isto é, no trecho da costa brasileira desde a baía Oia
poque at.é o golfão maranhense é que .">e encontra o litoral típico de mangues. 
Também em outras zonas do nosso litoral aparecem os mangues, como é o easo 
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da á~a próxima à cidade de Recife, a zona da Baixada Fluminense, etc. Toda
via são áreas bem menores do que as encontradas no litoral norte. 

2) Dunas - estas são mais 'freqüentes no litoral nordestino, ou melhor, 
desde o gol:fão maranhense até o sul da Bahia. Mas, também em outros pontos 
são importantes, como na costa do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina 
(Fig. 1) e no litoral do estado do Rio de Janeiro. 

No nordeste as dunas são particularmente importantes e têm representado 
perigo para os núcleos de população e entulhamento de portos, como é o caso. 
de Natal, no Rio Grande do Norte (Fig. 2), a cidade de Parnaíba no Piauí; etc. 
As dunas no litoral nordestino alcançam por vêzes 30 a 50 metros e podem estar 
a vários quilômetros da linha da costa. 

Fig. 1 - No litoral de dunas um interessante estudo a ser feito é 
a separação entre as dunas vivas e as dunas mortas ou fósseis. Na 
foto acima vemos uma duna foS!iillzada por um sambaqui, que aparece 

em Passagem, a poucos quilômetros ao sul da cidade de Laguna. 
(Foto do autor) 

No trecho do litoral sul, do estado de Santa Catarina até a fronteira com o 
Uruguai, dominam as dunas, sendo um litoral essencialmente arenoso. 

As dunas vivas são deslocadas diàriamente em :função da direÇão do vento 
dominante. · Quando se estabelece a vegetação natural ou então· plantada pelo 
homem, as dunas são estabilizadas tornando-se assim dunas mortas. No litoral 
de Santa Catarina na região de Imbituba ao lado de dunas vivas encontram-se 
dunas mortas nas quais se verifica a formação de certas plaquetas de limonita-
aliósio. · 

3) Barreiras - denominação dada aos depósitos do fim do terciário que 
aparecem no litoral setentrional e oriental. Formam grandes abruptos ou escar
pamentos quase verticais que podem chegar a 60 metros de altura, e são consti
tuídos de rochas sedimentares, nas quais há uma alternância de arenitos, argilas 
e folhelhos. 

A área da série das barreiras é também denominada de zona dos tabuleiros. 
um fenômeno interessante a ser estudado na série das barreiras é .o desenvol
vimento do processo da laterização e o aparecimento de concreções ferrugi
nosas, arenito ferruginoso, etc. 

4) Recifes - constituem acidentes tipicamente do trecho do litoral nordes
tino e oriental. Sua distribuição geográfica pode ser delimitada na faixa cos
teira entre os estados do Ceará ao norte, e o da Bahia ao sul, ou mais exata
mente até Pôrto Seguro. Constituem os recifes uma verdadeira muralha rochosa 
de arenito e coral, descontínua, cuja altura máxima é o nível dado pela preamar. 
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Os recifes de arenito resultaram da consolidação de antigas praias, isto é 
pela sedimentação dos grãos de quartzo. Já os recifes de coral resultaram do 
acúmulo de carapaças' de certos animais marinhos. 

Os corais crescem gradativamente até chegarem à ,flor d'água e muitos já 
estão mortos . A maior área de coral conhecida é a que se acha na parte tropi
cal do oceano ·pacífico . 

5) Lagoas costeiras ....:. surgem no litoral brasileiro produzidas pela barra
gem realizada por flechas litorâneas. Têm geralmente a forma alongada no 
sentido do litoral, ex.: lagoa dos Patos e Mirim (Rio Grande do Sul), lagoa Feia 
e Araruama (estado do Rio de Janeiro) . 

No litoral de Alagoas as lagoas têm uma orientação perpendicular à costa, 
ex . : lagoa de Jiquiá, do Norte, Mangaba, etc . Explica-se isso pelo fato de as 
mesmas constituírem possivelmente antigos desaguadouros de rios. submersos, 
hoje ligeiramente emersos. 

Fig. 2 - Aspecto do litoral do Rio Grande do Norte, nas vizinhanças da cidade de Natal, na 
praia de Areia Preta, onde se observa a invasão feita pelas dunas sôbre a série Barreiras . 

(Foto Rembrandt --'- Fototeca da SRNE ) 

6) Restingas - constituem flechas de areia que se apóiam num pontão e 
se desenvolvem paralelas à linha da costa. :tsses cordões podem atingir dezenas 
de quilômetros , de extensão e espaçados um do outro, intercalando-se lagoas 
sucessivas, como se observa no litoral do estado do Rio, e que tão bem foram 
estudados pelo eminente geólogo Alberto Ribeiro Lamego•. 

As restingas são constituídas por grãos de areia que possuem dimensões de
siguais, aparecendo grãos finos bem trabalhadas, juntamente com areias gros
seiras e por vêzes angulosas. Segundo afirma o' Prof. A. Lamego "as planícies de 
restingas são as únicas zonas topogràficamente imutáveis dentro de um ciclo 
geológico, a não ser por inesperadas transgressões do mar"'. Afirma assim o 

• Alberto Ribeiro Lamego, Restinga na costa do Brasil, 63 pãglnas, mapas e Uustraç6es. 
Bol. n .0 96 do Serviço de Geologia e Mineralogia do Ministério da Agricultura, 1946 . - O Homem 
e a Restinga, 227 pãglnas, 164 figuras. Biblioteca Geográfica do Cons. Nac. de Geografia. Rio de 
Janeiro, 1946. ' 

• A . R . Lamego, O Homem e a Restinga, (p . 49), 
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Prof. Lamego que as restingas ficam imobilizadas diante dos agentes erosivos 
exógenos (gltptogênese dos geólogos> . 

Atrás das linhas de restingas aparecem geralmente lagoas cujo fim é a 
colmatagem progressiva, até se dar o aparecimento de um alto fundo sêco e 
ocupado pelos novos cordões de areia, isto é, de ~estingas. 

Do ponto de vista geográfico, o litoral onde as restingas se desenvolvem 
mais freqüentemente, é o trecho do sul da Bahia até os limites de Santa Ca
tarina com · o Rio Grande do Sul. No litoral amazônico e especialmente no 
amapaense é freqüente o aparecimento de flechas de lama (vasa), ao contrário 
das flechas de are\a que existem no litoral meridional. 

Fig. 3 - Aspecto da falésia basiltlca da zona de Tõrres (Rio Grande do Sul) . Foto tirada 
do morro do Farol na direção de sudeste . 

(Foto Tomas Somlo - Fototeca da 00/ SRS.) 

Diferentes classificações propostas para o litoral brasileiro 

A extensa zona costeira brasileira mereceu desde cedo descrições dos seus 
principais aspectos físicos feitos nos roteiros costeiros. 

A primeira tentativa de uma clasSificação de todo o litoral brasileiro parece 
ter sido, a que em 1916 foi feita pelo Prof. F. A. Raja Gabaglia. Dividiu êste 
autor o litoral em seis trechos a saber: 

1.º - Costa de mangues - do cabo Orange ao c.abo do Norte. 
2.0 - Costa de estuário - no trecho amazônico. 
3.0 - Costa mista - da ponta da Tijioca ao Parnaíba. 
4.º - Costa dunosa - do Parnaíba até o cabo de Santo Antônio. 
5.0 - Costa concordante - de Santo Antônio até Araranguá. 
6.0 - Crista arenosa - de Araranguá até o arroio Xuí. 

Cuba classificação muito aceita é a que foi proposta pelo Prof. Carlos M. 
Delgado de Carvalho em seu livro Fisiografia do Brasil ( 1926) , no qual adotou 
apenas o critério geológico. Vamos analisá-la juntamente com os pormenores de 
atualização introduzidos pelo autor em sua Geografia ào Brasil (terceira série 
ginasial, 1943). 
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A - Costa quaternária do Norte -
desde o rio Oiapoque até o· golfão ma
ranhense. Ao tratar esta parte do litoral ' 
esqueceu-se o autor de fazer referência 
aos afloramentos de granito, do núcleo 
Gurupi e além do mais várias porções 
da costa do Pará e todo o trecho que 
vai desde Turiaçu até o golfão mara
nhense, são constituídos de terrenos 
atribuídos à série das barreiras, e por 
conseguinte pertencem ao último perío
do do terciário (plioceno) •. 

A denominação costa quaternária do 
Norte se aplica mais especialmente ao 
trecho que vai da ponta da Tijoca para 
o norte, isto é, todo o golfão amazônico 
e-a-costa amapaense. 

B - Costa terciária oriental com 
intrusões graniticas, caracterizada por 
apresentar em grandes extens'Ões as bar
reiras, as dunas e os recifes. :E:sse tipo 
de litoral se estende desde o golfão ma
ranhense até Cabo Frio. 

c - Costa granítica do sul' - carac
terizada pelos grandes escarpamentos 
de rochas do embasamento que chegam • 
até o mar. :E:sse tipo de litoral se esten
de desde Cabo Frio até os cabos de Santa 
Maria (Pequena e Grande) formando 
um grande S (Figs. 3 a 6) . · 

D - Costa quaternária do extremo 
sul - depois de Araranguá e do pôrto 
de Tôrres, começa o litoral arenoso do 
Rio Grande do Sul, que se estende até 
o arroio Xui. Os depósitos arenosos 
dêste litoral são constituídos por sedi
mentos de origem marinha. 

O Dr. Alberto Ribeiro Lamego ao 
fazer o estudo da distribuição geográfica 
dos depósitos quaternários na região li
torânea, dividiu a costa brasileira em 3 
zonas, a saber: 1 - litoral caracterizado ' 
pela ocorrência generalizadd de dunas 
- do Maranhão ao sul da Bahia; 2 -
faixa de restingas bordnndo pântanos e 
planícies costeiras - do sul da Bahia 
até Santa Catarina nos limites com o 
Rio Grande do Sul e 3 - litoral de dunas 
ao · longo da costa sul-riograndense • 

• Possivelmente a costa do leste paraense, 
pertence ao que.temãrto antigo, todavia é uma 
hipótese de trabalho, pois no momento ela é 
tida em grandes trechos como sendo pllocênica. 

• Na Fisiografia do Brasil, o Prof. Delgado 
de Carvalho havia denominado de costa eruptiva, 
em 1943 preferiu a denominação "costa gran!tica 
do SUl". 

• A. R. Lamego ''.Restinga na costa do ~ra
sU", Bol. 96, Dlv. de Geologia e Mineralogia 
D.N.P.M., 1940. 
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Em recente tese apresentada pelo Prof. João Dias dh Silveira para catedrá
tico de Geografia Física da Universidade de São Paulo e intitulada: "Baixadas 
litorâneas quentes e úmidas" (1950), diz êste autor reconhecer a existência de 
variado número de aspectos na costa brasileira, os quais podem ser grupa
dos em três tipos gerais de paisagens litorâneas quentes e úmidas: 1 - paisa
gem litortinea amazônica; 2 - paisagem litortinea nqrdestina e 3 - paisagem 
litortinea oriental. 

Figs. 5 e 6 - No litoral catarinense encontramos por vêzes na região 
de Laguna o aparecimento de numerosos blocos, que chegam a formar 
um verdadeiro "caos de blocos" como se pode ver nas duas totos acima. 

(Foto do autor) .. 
Não nos podemos contentar com classificações tão gerais como as apresen

tadas, em vista do desenvolvimento alcançado pela morfologia costeira, todavia 
na impossibilidade que nos encontramos atualmente por causa da falta de dados, 
somos obrigados provisoriamente a aceitar êstes tipos de classificação, gerai$, 
uma vez que existe poucos estudeis regionais das zonas costeiras. E, não se 
pode tentar fazer um estudo de todo o litoral sem se dispor de grande nú
mero ·de trabalhos, de pormenores que forneçam os el~mentos indispensáveis 
para as generalizações. 
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Para o curso secun<tá.rio uma classificação que satisfaz no momento é aquela 
que divide o litoral em três compartimentos, como fêz o Prof. Aroldo de Azevedo, 
e procura dentro dêsses três quadros físicos apresentar os traços que lhe são espe
cíficos, ex.: - 1 - litoral setentrional; 2 - litoral oriental; 3 - litoral meri
dional. 

No nosso curso de "Informações Geográficas" embora não possamos entrar 
em maiores pormenores, vamos todavia propor apenas uma divisão baseada 
principalmente nos caracteres de ordem geomorfológica: 

1) Traços morfológicos do litoral amazônico (do Oiapoque ao golfão 
maranhense ~ 

li) Traços morfológicos do litoral nordestino e oriental (do golfão 
maranhense até Vitória) 

III) Traços morfológicos do litoral meridional (de Vitória até ao 
arroio Xuí) . 

Evolução histórica da zona costeira - Até o período cretáceo apenas existia 
o litoral oeste do maciço bloco continental que formava o ehamado continente 
de Gondwana. Com a fragmentação, porém, deu-se a separação da parte que 
constitui hoje a Africa, e o escudo brasileiro. Em vários trechos da costa oriental 
encontramos hoje os depósitos de terrenos pertencentes ao cretáceo, como por 
exemplo no litoral baiano. 

O litoral do Brasil, na sua parte norte e oriental começou a ser delineado a 
partir do fim da era mesozóica,. isto é, a partir do cretáceo, último período d.essa 
era. Sendo assim a paleogeografia pode ser feita com maior segurança a partir 
dêsse período. 

No período cretáceo houve uma transgressão na área costeira do nordeste 
oriental bem como na área que forma hoje o Maranhão e o Piauí. 

Segundo J. C. Branner. após o cretáceo se verificou a seguinte alternativa 
de transgressões a regressões marinhas: 

Quaternário 
Recente - Elevação de mais ou menos 2 metros. 
Pleistoceno 
Elevação ligeira e erosão 
Depressão ligeira. 
Terciário 
Plioceno - depressão e deposição 
Mioceno - elevação e erosão 
Eoceno - depressão e deposição de sedimentos. 

No litoral brasileiro já podemos tentar apresentar de modo breve uma serie 
de fatos que comprovam a existência de oscilações entre o nível das terras e o 
das águas . 

Segundo citações dos trabalhos de Branner feitos pelos geólogos A. I. de 
Oliveira e O. H. Leonardos, em sua Geologia do Brasil as elevações da costa bra
sileira no pleistoceno são: "l - Praias marinhas elevadas, bem expostas na baía 
de Todos os Santos e ao longo da costa baiana; 2 - Terraços marinhos áe Ilhéus, 
baía elevada de 8 metros sôbre o nível das marés; 3 - Linhas horizontais de 
desintegração, a cêrca de 1 metro acima da preamar, nos granitos e gnaisses da 
baía de Vitória, Espírito Santo; 4 - Furos de ouriços do mar, em níveis tão 
acima da baixamar que os mesmos nêles não podem viver agora. Ex.: Pedras 
Pretas, Pernambuco" . <P. 693) . 

No litoral meridional e parte .do oriental, especialmente no Espírito Santo 
procuraram os estudiosos marcar os níveis de terraços. A êste propósito não po
demos deixar passar despercebidos os trabalhos do Prof. Francis Ruellan, que 
na baía de Guanabara e regiões vizinhas estabeleceu a existência dos seguintes 
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níveis de terraço, que provam oscilações entre as terras e as águas: 1 - nível 
de 80-100 m; 2 - nível de 50-65 m; 3 - nível de 25-35 me 4 - nível de 15-20 m.• 

li:stes estudos de terraços e oscilações do nível do mar têm sido feitos apenas 
no sul do Brasil, sendo que do litoral amazônico e maranhense muito pouco 
se sabe. 

No litorRl sul do Brasil verificou-se grande afundamento da zona cos
teira, que se pode marcar grosseiramente, segundo Avelino Inácio de Oliveira e 
Othon H. Lecmardos, como tendo ocorrido entre os períodos terciário e quater-
nário. · 

As conseqüências das oscilações do continente são a invasão realizada pelo 
mar e o aparecimento de uma costa tipicamente em rias. Os dois autores a que 
nos referimos acima, citando Branner dizem que a grande depressão ocorreu 
no comêço do plioceno, sendo seguida de um alteamento no quaternário. 'º 

·O Prof. Francis Ruellan numa interessante palestra pronunciada em de
zembro de 1943 sob o patrocínio da Associação dos Geógrafos Brasileiros e da 
Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo, ao tentar 
explicar a origem do grande escarpamento da serra do Mar voltado para leste, 
aludiu a movimentos da crosta na área costeira, assim se expressando: "Pode-se 
explicar a formação do relêvo das serras litorâneas por um levantamento do 
continente". Possivelmente no fim do Terciário, o bordo oriental do continente 
sof.reu fraturas que deram em resultado ·a formação de. uma série de degraus, 
de patamares e abruptos, para o lado do oceano. Possivelmente a fragmentação 
não se fêz de uma só vez e, por outro lado, a presença de blocos que flanqueiam 
ao sul · o escarpamento, faz pensar em falhas, em degraus. Isso entretanto não 
passa de simples hipótese de trabalho".11 

O Prof. Pierre Gourou por ocasião de sua viagem à Amazônia teve oportu
nidade de tratar do assunto, mas ficou restrito apenas à região próxima da ci
dade de Belém, no que diz respeito aos terraços marinhos."' Já no litoral ama
paense tivemos oportunidade de tratar com minúcia êste assunto, e chegamos 
mesmo a determinar um escalonamento êle 5 níveis mais importantes de terra-

. ços marinhos. Cabe aqui relembrar a citação de um texto de autoria do Prof. 
João Dias da Silveira que diz: "Para ir além, pensamos os geógrafos, em ativi
dade conjugada, precisam produzir monografias tão profundas quanto nume
rosas". Diz ainda o mesmo autor: "o litoral é reserva importante do patrimônio 
nacional e, por isso mesmo, merece ser estudado com carinho".13 Só assim pode
remos conhecer melhor a zona costeira e tentar classificações gerais e um apro
veitamento melhor da riqueza natural. 

Sambaquis e os~ilações ·do nível dos mares: 

A concepção antiga considerava os sambaquis como originados pelo acúmulo 
natural, ou então deixados pelos grupos indígenas. Daí a existência de duas cor
rentes, a dos naturalistas e a dos artiftcialistas segundo as denomi.nações propos
tas por Sílvio Fróis Abreu. 

Nestes últimos anos uma nova corrente surgiu neste campo de estudos, con
siderando os sambaquis indistintamente, isto é, tanto poderiam ser de origem 
natural, como artifiCial. Todavia não nos contentamos com estas diferentes con
cepções e procuramos aplicar o método geomorfológico no estudo dos sambaquis 
e chegamos à conclusão de que só existem sambaquis de origem artificial." Os 

• Francis Ruellan, " EvoluçA.o Geomorfológlca da Baia de Guanabara e Regiões Vizinhas", 
ln Revista Brasileira de Geografia, ano VI, n. 0 4, outubro-dezembro de 1944, pp. 445-S08 . O 
Prof. João Dias da Sll velra a propósito dos nivela de terraço disse: "Os estudos de anAllse 
feitos nos nlvels das colinas sublltorãneas, bem como nas linhas de costa , têm revelado para 
determinadas é.reas condições que parecem Justificar a Idéia. de deslocamentos eplrogênlcos e 
mesmo eusté.tlcos". In Batxaàas !itordneas quentes e úmidas. São Paulo, 1950, (pp.' 99). 

10 A. I. de Oliveira e o. H. Leonardos, Geologta do Brasil, 813 páginas, 2.• ed., llustr., Rio 
de Janeiro, 1943. (P. 691) . 

n Francis Ruellan, "Aspectos geomorfológicos. do litoral brasllefro, no trecho compreendido 
entre Santos e o rio Doce" . In Bolettm da Associação dos Geógrafos Brasíletros, n.0 5, novembro 
de 1944, pp. 6-12. 

lll Pierre Gourou, "Observações Qeogré.!lcas na Amazónia". ln Revtsta Brasileira de Geo
grafia, ano XI, n .• 3. Julho-setembro. de 1949, pp, 355-408. 

13 João Dias da Silveira - Obra clt. (p. 103) . 
" Vide trabalhos do autor sôbre o · assunto Indicado na bibliografia. 
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supostos samba.quis de origem natural são os terraços (seguindo a denominação 
usada na geomorfologia) . Os sambaquis não provam levantamento do litoral, 
enquanto os niveis de terraços sim, pois atestam a oscilação existente entre as 
terras e as águas. (Figs. 7 e 8) . 

Fig. 7' - Sambaqui locallzado na beira da estrada Jolnvlle· - São 
Francisco, ainda no continente . Vê-se na foto acima o sambaqui 

em exploração, que estã sôbre rochas do embasamento cristalino. 
(Foto e legenda Alfredo ~. P. Domingues) 

Fig. 8 Na foto acima mostramos a estrutura -do material, que 
aparece nos chamados sambaquis. l:stes depósitos conchiferos 
artificiais não devem ser confundidos com os depósitos naturais -
terraços, onde as camadas aparecem estratificadas horizontalmente, 

quando não afetadas por qualquer mqvimentação. 
(Foto do autor) 
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Livros 

ESTUDOS DA ZONA DE INFLU~N
CIA DA CACHOEIRA DE PAULO 
AFONSO - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - Conselho 
Nacional de Geografia - Serviço 
Gráfico do I.B.G .E. - Rio de 
Janeho, 1952. 

Reúne esta obra trabalhos de di
versos autores, em que são tratados· di
ferentes aspectos da zona de · influên
cia da cachoeira de Paulo Afonso, 
apresentados sob os títulos abaixo re
lacionados: "Reconhecimento Geográ
fico de Parte do Sertão Nordestino", 
por Lindalvo Bezerra dos Santos e ou
tros geógrafos, com as seeuintes partes: 
relêvo e estrutura, clima, hidrografia, 
vegetação, ocupação humana e tipos de 
economia, vias de comunicação e meios 
de transporte; "Geologia e recursos mi
nerais do Retângulo de Paulo Afonso'', 
por Luciano Jacques de Morais e Be
nedito Paulo Pace; "Reconhecimento 
dos Solos da Bacia Média do São Fran
cisco", onde. sobressai o capítulo "Visão 
geral dos solos e seu comportamento 
para a agricultura", por Luís Rainho 
da Silva Carneiro; "Aspectos agrícolas 
do Médio São Francisco", por Milton 
Barreira; "Aspectos da sociedade rural 
na · área de 12 municípios sob influên
cia da cachoeira de Paulo Afonso", 
por João Gonçalves de Sousa; "Saúde 
- A população e o meio", por José de 
Araújo Lima; "Aspectos sócio-econômi
cos da primeira faixa sob a influência 
da cachoeira de Paulo Afonso'\ por 
João Castelo Branco; "Colonização do 
Vale do São Francisco", por Tácito 
Pace, com as seguintes partes: área e 
divisão administrativa, limites teóricos, 
posição geográfica, sedes municipais 
dentro do retângulo - quadro demons
trativo, - estradas e caminhos, liga
ções eJl,tre as sedes municipais e outras 
localidades, centros de consumo, meios 
de escoamento da produção, - aspecto 
geral da região, agricultura e pecuária, 
o homem, considerações, - regime da 
propriedade, desapropriação, - coloij.l-

-4-

zação, sedes coloniais, bases para a 
criação de colônias agricolas, imigra
ção: 

O volume traz uma introdução do 
deputado Daniel de Carvalho, a quem 
coube a iniciativa de organização do 
livro, quando ministro da Agricultura 
do govêrno Dutra. Possui 410 páginas 
e numerosas ilustrações. 

EDUARDO BARROS PRADO - Eu vi 
o Amazonas - Publicação n.O 109 
do Conselho Nacional · de Pro
teção aos tndios - Ministério da 
Agricultura - Departamento de 
Imprensa Nacional - 1952. 

~ste livro que é dedicado ao gran:
de sertanista general Cândido Mariano 
da Silva Rondon, contém uma série de 
reportagens sôbre a vida brasileira na 
Amazônia, escrito pelo capitão Eduar
do Barros Prado, que é natural do es
tado de São P11,ulo. Edição original fei
ta em língua espanhola para. mais fá
cil divulgação entre os países do con
tinente americano . 

Há no início dêste volume de 475 
páginas algumas notas biográficas 
acêrca do autor. 

A iniciativa da tradução é do Conse
lho Nacional de Proteção aos tndios e 
foi confiada ao Cel. Amílcar A. Bote
lho de Magalhães. 

iC 

ANUARIO DO OBSERVATÓRIO DE 
SAO PAULO - Segunda Série -
Ano I - 1953 - Publicado sob a 
direção de Alipio Leme de Oliveira 
- Universidade de São Paulo -
Instituto Astronômico e Geofísico . 

Após uma interrupção de 15 anos, 
reaparece o Anuário do Observatório 
de São Paulo. Contém êste número 
calendários, dados gerais e efemérides 
do Sol, Lua e dos sete planêtas, efemé-
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rides de Plutão e dos quatro planêtas 
Ceres, Falas, Juno e Vera. Catalo
ga 223 estrêlas, para as aplicações cor
rentes da Astronomia Esférica à Geo
désia, à Navegação. 

Apresenta, por ordem alfabética, as 
coordenadas geográficas, inclusive as 
alt~tudes, de 280 localidades do es.tado 
de São Paulo, bem como as tábuas au
xiliares usuais para conversão das di
versas unidades angulares e temporais 
e os valores naturais das funções trigo
nométricas. 

ANUARIO DE 1952-1953 - Faculdade 
de Filosofia do Instituto "Sedes 
Sapientiae" da Universidade Cató
lica de São Paulo - Rua Marquês 
de Paranaguá - 111 - São Paulo. 

Publica êste volume: o relatório de 
1952 correspondente às atividades da 
Faculdade de Filosofia do Instituto 
"Sedes Sapientiae", a relação dos mem
bros dos corpos administrativo e do
cente do mesmo estabelecimento de en
sino, os programas dos diversos cursos 
relativos ao ano letivo de 1953, a lista 
das licenciadas em 1952 e das alunas 
matriculadas em 1953, assim como da
dos sôbre os cursos anexos. 

Apresenta uma parte de colabora
ções a cargo de professôres e uma 
secção reservada a contribuiçõés do 
corpo discente, cuja relação completa 
é a seguinte: "A ciência sul-americana 
através de quatro séculos"; "Maurice 
Blondel ·et "L'Education Nouvelle"; 
"Uma patriarca da literatura feminina 
paulista"; "Notas-para um estudo pre
liminar de Píndaro"; "Aspectos do ha
bitat rural do Baixo Amazonas"; "Os 
terraços fluviais da região de São Pau-

. lo"; "A vontade em Santo Tomás"; ~ois 

"carmin'a" cristãos de Giovanni Pascoa.
li; O espiritualismo de sete sonetos de 
"Tarde"; Gertrud von Le Fort: 
"Hymnen an der Kirke"; "Relações en
tre o tráfego suburbano da Estrada de 
Ferro Sorocabana e o povoamento da 
região São Paulo-São Roque"; "Rai
mundo Correia: o aspecto pessimista 
de sua obra". 

-ic 

RAMIRO DA CUNHA MELO - Comar
ca do Rio São Francisco - Rio, 
1953. 

Publicada originàri.amenti; no Jor
nal do Comércio desta capital, edição 
de 19 de julho do corrente, vem agora 
a lume em forma de folheto esta con
tribuição do Sr. Ramiro dà Cunha 
Melo sôbre o aireito de Pernambuco à 

, antiga comarca do Rio São 'Francisco, 
incorporada, segundo o autor, proviso
riamente à Bahia, depois de ter sido 
desligada da província de Minas a cujo 
território foi primeiramente anexada, 
por decreto de D. Pedro I, datado de 
7 de julho de 1824, como castigo aos 
surtos revolucionários que tiveram por 
palco a terra pernambucana. 

1!:ste trabalho apresenta alguns da
dos ao esclarecimento da debatida 
questão, dos quais são de especial in
terêsse os comentários de Sebastião de 
Vasconcelos Galvão em seu Dicionário 
Corográfico, Histórico e Estatístico· de . 
Pernambuco, volume I, páginas 195 a 
197, bem como o parecer do Dr. Oon
dim Filho sôbre a matéria onde o ilus
tre civilista pernambucano sustenta o 
direito de seu estado à reintegração do 
território em litígio, contestando as ra
zões apresentadas pelo não menos ilus
tre jurista Eduardo Espínola na peti.:. 
ção de contra-protesto encaminhada ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Periódicos 

BOLETIM DE AORICUL:I'URA - Se
cretaria da Agricultura do Estado 
de São Paulo - Diretoria de Publi
.cidade Agrícola - Série 51.ª - Nú
mero único - 1950 - São Paulo. 

1!:ste número apresenta trabalho de 
Rui Miller Paiva sôbre a agricultura da 
Africa, o qual ocupa 240 páginas do 
volume. 

REVISTA DE IMIGRAÇÃO E COLONI
ZAÇÃO - Ano Xli - N.0 2 - Se
gundo semestre de 1950 - Publi
cação trimestral - Conselho de 
Imigração e Colonização. . 

Trabalhos publicados neste núme-
ro: "Ensaio de colonização realizado 
no "Vale dos Sonhos'', pela Fundação 
B~sil Central"; "Aspectos do P,roblema 
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imigratório" Lourenço Mário Pru
nes; "Fatôres da fixação do homem à 
terra" - Carlos Viriato Sabó1a; "Geo
gr'afia Médica e Colonização" - Annete 
F. Ruellan; '!As Interdições a~ estran
geiros" - José Fernando Carneiro; 
"Aspectos financefros da colonização 
de estrangeiros" - Giovanni Mazzoni; 
"A assistência à criança como fator 
de fixação do imigrante" - Getúlio 
Lima Júnior; "A colonização do Bra
sil Central em face da experiência co
operativista" - Manuel Carlos Ferraz 
de Almeida, "Imigração não' é despesa, 
é capital" - Valentim F. Bouças: "Co
lonização e localização de trabalhado
res" - ~aulo Eleutério; "A GOlônia ale
mã de Uvá" - St>eridião Faíssol; 
"Apreciação dos trabalhos da Funda
ção Brasil Central do ponto de vista 
pioneiro" - Jurandir Carneiro Nobre 
de Lacerda; "A solução do pro~lema 
humano dos sertões pela colonização 
nacional" - Leopoldo P. da Silva; "Ali
me;ntação e l:oloni;mção do Brasil Cen
tral" - Josué de Castro e Pedro Bor
ges; "O Cooperativismo na colonização 
do Brasil Central" - Luís Amaral. 

+: 
' REVISTA DE IMIGRAÇAO E COLONI

ZAÇAO - Ano XII - N.0 2 - Se
gundo semestre de 1951 . Publica
ção trimestral - Conselho de Imi
gração e Colonização. 

O sumário dêst.e número apresenta 
os seguintes trabalha&: "Povoamento, 
migração e colonização nacional" -
Frederico Augusto Rondon; "Hospeda
ria de imigrantes" - João Martins de 
Almeida; "O Instituto de Terras e Co
lonização de Goiás" - Oscar Campos 
Júnior; "O apostolado junto aos imi
grantes no Brasil - Ação Social Arqui
diocesana do Rio de Janeiro"; "Esta
belecimentos de ensino agrícola nas 
zonas de colonização do Centro-Oeste" 
- Geraldo Goulart da Silveira; "A le
gislação matogrossense face às pers
pectivas de colonização do Centro-Oes
te" - Jar1 Gomes; "Cooperativismo, 
colonização e crédito agrícol.a" - Fá
bio Luz Filho; "Seguro Rural" - Ismael 
José Cordovil; "Crédito Rural - Coo
perativa Agro-Pecuária - Assistência 
do Poder Público" - Ulisses Jaime; 
"Urna aglomeração de quinhentas fa
mílias agrícolas da mesma nacionali
dade não representa um "quisto" ra
cial" - Giovanni Mazzoni; "Esbôço de 
um projeto de colonização no estado· 
de Goiás" - Grand'Uff Giacinto Ca
saluce ; "Diretrizes médico-sanitárias 

a serem aplicadas nos planos de colo
nização federal - Hélio de Albuquer:
que Soares. 

+: 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS 
Ano XVIII - N.º 1 - Março de 
1953 . Ouro Prêto - Minas Gerais. 
No índice dêste número ressalta-

mos as seguintes matérias: "Prospee
ção de tantalita eluvionar na Borbo
rema" - Paulo A. M. A. Rolff; "Or
ganização da Pesquisa Tecnológica no. 
Brasil"1 "Os saltos do rio Iguaçu, Para
ná, e sua geologia" - Hannfrit Putzer; 
"A inteiração vocacional na engenha
ria de minas" - Joaquim Maia; "Perfil 
da refração R-1" - Lindonor Mota; 
"Código de Ética do Engenheiro" .......:. 
Alberto Mazoni Andrade; "Tómadas de 
terra" - Rômulo Soares da Fonseca. 

+: 

O SOLO - · ótgãÓ dos Acadêmicos de 
Agronomia da Universidade de São 
Paulo-Ano XLV- N.º 1-Março 
de 1953 . 
Oferecem interêsse, entre outros, 

neste volume os seguintes trabalhos: 
"A Erosão e a Conservação do Solo" -
Roberto Lee Pinto ; "O Percevejo nos 
Cereais Ameaça a Agricultura Brasilei
ra" - F . À. Meneses Mariconi . 

+: 

SOCIOLoalA - Vol. XV - Número 1 
- Março de 1953 - Publicada pela 
Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo - São Paulo, Brasil. 
Sumário dos artigos dêste número: 

"Introdução a dois estudos sôbre a téc
nica das histórias de vida" - Roger 
Bastide; "Histórias de vida e depoi
mentos pessoais" - Maria Isaura Pe
reira de Queirós; "A história de vida na 
pesquisa sociológica" '- Renato Jardim 
Moreira; "Santos em Cruz das Almas" 
Donald Pierson; "Um estudo da orga
nização social de tribos indígenas da 
América do Sul" - Antônio Rubbo 
Müller. 

+: 

BOLETIM DO DEPARTAMENTO DO 
ARQUIVO DO ESTADO DE SAO 
PAULO - Vol. 10 (Nova fase). 
Editado pelo Departamento do Ar-

quivo do Estado de São Paulo, reaparece 
êste boletim, já no seu décimo número, 
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publicação que divulgará doravante 
trabalhos originais de caráter histórico, 
estudos 'diversos, informes e atividades 
referentes ao próprio Departamento. 
Dentro dessa orientação publica o pre
sente volume a série de conferências 
que constituíram o "Curs!) Livre de Pa
leografia'', promovido pelo referido ór
gão, no período de 18 de setembro a 20 
de novembro de 1952. 

ARQUIVOS DE BOTANICA DO ESTA
DO DE SAO PAULO - Secretaria 
da Agricultura de São Paulo - No
va Série - Vol. III - Fase. 1 . 

Matéria dêste volume: - "Estudos 
sôbre palmeiras do Brasil" e "Notas 
sôbre o gênero Acanthococos Barb. 
Rodr."; por J. F. Toledo; "Species Bra
silienses Agonandrae Miers"; "Notulae 
de Cyclanthera Schrad" e "Notulae de 
aliquot plantis, brasiliensibus novis vel 
minus cognitis", do •mesmo autor; ne
crológio do botânico brasileiro Joaquim 
Franco de Toledo, pelo · Dr. Armando 
Santos Leal. 

+: 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS - Consejo 
Superior de Investigaciones Cien
tíficas - Revista . Edita4a por El 
Instituto "Juan Sebastián Elcano" 
- Num. 49 - Afio XIII - Noviem
bre 1952 - Madrid. 

Dentre os trabalhos do presente 
número deve ser assinalado o artigo de 
Maurice Parde, que estuda o regime dos 
cursos d'água argentinos, uruguaios, 
paraguaios e do sul do Brasil ("Sur le 
regime des cottrs d'eau argentins, uru
guayens, paraguayens et sud brési
liens"l. 

+: 

INFORMACIONES GEOGRAFICAS 
Afio II - Diciembre 1952 - Ns.3 y 
4 - Santiago de Chile. 

. Publicação trimestral do Instituto 
de Geografia da Faculdade de Filosofia 
e Educação da Universidade de Chi!e. 

A matéria que constitui êste núme
ro é de interêsse puraménte local. Haja 
vista o artigo "Estudio agrícola e hu
mano da comunidade de Los Potreros", 
por Reinaldo Bõrgel Olivares. 

REVISTA GEOGRAFICA DE CHILE -
TERRA AUSTRALIS - Afio VI -

, Febrero de 1953 - N.0 8 - Organo 
divulgador del Comité Nacional de 
Geografía, Geodesia y Geofísica y 
del Instituto Geográfico Militar . 

O presente volume oferece, entre 
outros trabalhos, a seguinte matéria de 
caráter geral: - "Evolução da Carto
grafia'', pelo Eng. Geógrafo don Pablo 
Ihl Cléricus; "O Clima, chave do desen
volvimento humano?'', por C. A. Millis 
(tradução); "Pode-se prever o estado 
do tempo", por Roger Clausse (tradu
ção) . 

No que se refere ao Chile, assinala
mos o seguinte: "Linha geopolítica do 
Chile", pelo Eng. Geóg. don Pablo Ihl. 
Cléricus; "A Cartografia chilena" 
(conferência do Ten. Cel. don Mario 
Torres Pobletel ; "Maremotos, erupções 
vulcânicas submarinas e terremotos no 
Chile"; pelo Eng. Geóg. don Pablo Ihl. 
Cléricus.; "Formação da raça chilena", 
por don Francisco Antônio Encina. 

• 
LES CAHIERS D'OUTRE-MER - RE

VUE DE GÉOGRAPHIE - 6me. 
Année - N.0 21 - Janvier - Mars 
1953 - Bordeaux - France. 

Alguns trabalhos do presente volu-
me: - "Histoire du bétail dans les pays 
de la Plata et plus particulierement 
en Uruguay", por Pierre Deffontaines; 
"La Dominique et les derniers Cara'ibes 
insulaires", por Léons Thomas; "La re
naissance économique de la République 
Dominicaine", por Henri Enjalbert. 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, "436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 

atenderá pronta e satlsfatõriamente. 
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Capital 
PRESID~NCIA DA REPúBL~CA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATtSTICA 

VISITAM O CONSELHO NACIONAL DE 
GEOGRAFIA UNIVERSITARIOS URUGUAIOS 
- No Inicio do corrente ano uma caravana de 
alunos da Escuela de Estudlos Supe~ores de 
Clenclas Geogré.tlcas do Instituto de Estudtos 
Superiores de Montevldeo, quando de passa
gem por esta capital em viagem de aproxima
ção cultural, estêve em visita ao Conselho 
Nacional de Geografia . Os estudantes uruguaios 
tiveram, assim, oportunidade de conhecer de 
perto a organização e funcionamento desta 
Instituição, manifestando a melhor Impressão 
pelo que lhes foi dado ver, conforme fizeram 
sentir os dirigentes daquele estabelecimento 
de -ensino de nlvel superior, em recente carta 
ao secretário-geral dêste Conselho. 

O NOVO SECRETARIO-GERAL D~TE óR
GAO - ATIVIDADES DO TENENTE-CORONEL 
DEOCLÉClO DE PARANHOS ANTUNES - DIS
CURSOS PRONUNCIADOS NO ATO DE POSSE 
- ÍNTEGRA DO DISCURSO DO EMPOSSADO 
- Foi Investido no cargo de Secretllrlo-Ge-
ral do Conselho Nacional de Geografia o 
tenente-coronel Deocléclo De Paranhos Antu
nes, nomeado para essas funções em portaria, 
baixada em 15 de abril do corrente ano, pelo 
desembargador Florêncio de Abreu, presidente 
do I.B.G . E . 

Recaiu a escolha num oficial superior do 
nosso Exército, Jll ligado ao sistema geográfico 
nacional como consultor-técnico do C.N.G . 

O novo titular da Secretaria-Geral do 
c. N . a . possui o curso de Estado Maior, exerce 
ainda o magistério em diversos estabelecimen
tos de ensino militar como na Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais do Exército e na sua 
congênere para Oficiais da Policia Militar, onde 
rege as cadeiras de Geografia, Economia e iõo
clologla. Ensinou também Geografia Econô
mica na antiga Escola de Intendência do Exér
<:lto . 

Pertence a numerosas Instituições cientifi
cas e literárias nacionais e estrangeiras . É 
membro da Sociedade Brasileira de Geografia, 
do Instituto de Geografia e História Militar e 
da Natlonal Geography Society de Washington . 
É também sócio de Academias de Letras e dos 
Institutos Históricos e Geográficos dos esta
dos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paranll . Faz parte da Comissão Diretora da 
Biblioteca Militar, tendo sido recentemente 
escolhido para secretllrlo-geral da Comissão Or
ganize.dora Central do XI Congresso Brasileiro 
de Geografia que a Sociedade Brasileira de Geo
grafia promoverà, em data ainda não fixada, na 
cidade de Põrto Alegre. 

A sua atividade como escritor é fecunda, 
contando em sua bagagem Inúmeros estudos 
históricos . 

É autor de vários trabalhos de cunho geo
gráfico, tais como : "A Ilha Brasileira da !oz do 
Quaral "'; " Limite e Povoamento do Brasil Me
ridional"; "Passado e Presente da Economia 
Brasileira"; "Evolução Econômica do Brasil"' e 
"Combustlvels na América do Sul" . 

POSSE DO TENENTE-CORONEL DEOCLÉ
CIO DE PARANHOS ANTUNES - A solenidade 

Federal 
de posse do novo secretário-geral do C . N. G., 
estêve abrilhantada com o comparecimento de 
representantes de Instituições cientificas e cul
turais, oficiais das nossas classes armadas, re
presentantes de altas autoridades e grande nú
mero de funcionários da Casa . 

Coube ao desembargador Florêncio de 
Abreu, na qualidade de presidente do I.B.G.E., 
empossar o tenente-coronel De Paranhos An
tunes no alto cargo . Ao fazê-lo, mencionou-lhe 
os titulos que o tomam credenciado para 
aquelas funções, acrescentando, por fim, que 
se lhe oferecia mais uma oportunidade de poder 
continuar a trabalhar pela pátria, fora do eu 
quadro profissional, de vez que, passando a 
servir ao I.B .G .E. , êle permaneceria ao ser
viço do Brasil .· 

Discursaram, a seguir, o Eng.• Moaclr M . 
F. Silva pelo Diretório Central do C. N . G. 
c1e que é membro, e o Eng. VlrgUlo Corrêa 
Filho, em nome do funcionalismo da Casa, 
tendo o tenente-coronel De. Paranhos Antunes, 

.logo após, proferido a seguinte oração : 
Exmo . Sr . Desembargador Florêncio de 

Abreu, Presidente do I.B-.G .E . , Exmas. Senho-
ras, meus senhores: · 

Medimos bem a grande responsabilidade 
que triamos assumir, aceitando o convite do 
Ilustre Preslc1ente cl,o I.B.G .E . para arcarmos 
com os pe11&<1os encargos de Secretllrlo-Geral 
do C.N .G . 

Mas, conhecendo o patriotismo e o alto es
plrlto público de todos os servidores desta Casa, 
e admirando de há m\llto a cultura e a capaci
dade de organização do Sr. Desembargador Flo
rêncio de Abreu, sentimos que não nos falta
ria o apolo do Chefe, e que poderiamas con
tar com a colaboração dos que aqui mourejam. 

É que o Magistrado que nos dirige é um 
veterano nas lides da geografia, da história, 
da estatlstlca e da administração, através dos 
!números cargos públicos que tem exercido. 
Além de ter sido um dos fundadoi;.es do Insti
tuto Histórico e Geográfico gaúcho, do qual 
foi seu primeiro presidente; como diretor do 
Arquivo Público do Rio Grande do Sul, organi
zou e dinamizou aquela velha repartição e di
rigiu a publicação de sua Revista, cujos 24 nú
meros editados são hoje precioso repositório de 
tnfonnações históricas e geográficas, sendo que, 
no tocante a esta última disciplina, há multo 
que estudar em suas páginas, como a expan
são das sesmarias para o Sul; a nora e a !auna 
do estado; sambaquis, minerais, colonl~ção, 
etc. o n.º 8 da Revista do Arquivo Público, 
por exemplo, contém o "Retrospecto Econô
mico e Financeiro do Estado c1o Rio Grande do 
Sul", trabalho apoiado em quadros estatlstlcos 
e gráficos, de grande valor para o estudo da 
evolução econômica do extremo meridional do 
pais, todo êle elaborado pelo próprio desem
bargador Florêncio . 

Entre outros muitos trabalhos de sua auto
ria, queremos destacar o ensaio " O gado bo
vino na · antropogeografla do Rio Grande do 
Sul" , em que traça as Unhas de penetração e 
desenvolvimento do gado bovino e sua Influên
cia na formação c1o gaúcho, trabalho que é ao 
mesmo tempo tese de geógrafo, de .aclólogo e 
de economista . 
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Ao le.dd do ônus de.s !unções que ve.mos 
exercer, há, tOde.vle., e. se.tlsre.ção de vir trabe.
lhe.r e.qul com ume. equipe de legitime.e expres
sões de. geogre.fle. ne.clone.l, e à rre!!.te de ume. 
Instituição que Já é credora. de. gre.tldão e de. 
e.dmlre.ção dos bre.sllelros. 

De !e.to, e. 24 do mês findo, completou o 
C .N.O. 16 e.nos de e.tlvlde.de . J4 tem, porte.nto, 
um pe.ssado, uma tre.dlção, um e.cervo e defen
der. E de tudo que.nto tem !_eito, podemos 
consldere.r de e.lto ve.lor sue. contrtbulção à me
tOdologle. do ensino de. geogre.ne., à slsteme.tl
ze.ção de.s pesquise.a geográficas e à unl!ormlze.
ção dos tre.be.lhos de. geogre.fle. me.temática., em 
nossa. pátria.. 

Por Isso mesmo, queremos render e.qut nos
se.s homene.gens e.os velhos mestres de. geo
gre.fle., que desde e. primeira. hora de. funda
ção do C.N.O. têm preste.do seu concurso e 
seu e.polo e. esta c·e.sa; à dedicação de toctos os 
seus funcionários técnicos e e.dmlnlstratlvos, e 
multo especle.lmente às várle.s tunne.s que se 
têm dedice.do e.os tre.be.lhos de ce.mpo, e.tlvl
de.de que repute.mos de gre.nde lmportê.ncle. 
pe.re. que o Conselho e.tinja. plena.mente os nos 
collme.dos. 

Guie.dos,' e.deme.ls pelo colendo Diretório 
Centre.! do C .N .O . - órgão dellbere.tlvo, que 
deu e dá vide. e a.Ime. e. este. Instituição e.tra
vés de sue.s ·sáble.s, resoluções; e que reúne ume. 
elite de represente.ntes técnicos de. e.lte. e.dml-

Instituições 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

HOMENAGEADO O PROF. DELGADO DE 
CARVALHO - Acabe. de complete.r que.rente. 
e.nos como sócio eretlvo de. Soclede.de Brasilei
ra de Geogre.fle. o professor Carlos Delgado de 
Ce.rve.lho que por êsse motivo recebeu expressi
va. me.nl!este.ção dos seus pares, sendo-lhe, e.o 
ensejo, conferido o diplome. de· sócio benemé
rito de. Instituição. 

O homene.gee.do rol se.ude.do, em nome de. 
Soclede.de Brasileira. de Geografia, pelo profes
sor Oliveira Nunes aue se lhe rererlu à obra 
geográfica., sobretudo no terreno de. moderna. 
metodologia do ensino de. Geografia.. 

0 profe§sOr Delge.do de Ce.rve.lho agradeceu 
nos seguintes têrmos : 

"Foi pe.re. mim ume. e.gre.dável surprêsa e.o 
chegar, há dle.s, de Curitiba., encontre.r e. ce.rte. 
do Exmo. Sr. Secretário Gere.!, desembe.rge.dor 
Ce.rlos Xe.vler Pais Be.rreto convlde.ndo-me pare. 
o dle. de hoje, e. fim de tome.r parte neste. so
lenlde.de, em que fe.ço que.rente. e.nos de sócio 

l de. Ce.se. . 

As pe.le.vre.s amáveis que me fore.m dlrlgl
de.s e que multo e.gre.deço me leve.m á. e.lgume.s 
rápidas considerações. 

O meu rele.tlvo e.fe.stamento de. Oeogre.ne. 
tem· dois motivos. Em primeiro luge.r, julgo que 
pe.re. ser geógrafo é necessário ser moço, vle.Je.r, 
tre.be.lhar no campo, explorar e !e.zer pesquise.a 
e experlêncle.s; em ree.llde.de, é preciso conse.
gre.r-se exclusive.mente e. este. bela. proflssê.o. 

Em segundo lugar, é porque, há cinqüenta 
e.nos sou professor de História. Em fins de 
1903, de !e.to e.dqulrl a. obre. do gre.nde Albert 
Sorel, que foi me.Is te.rde meu mestre ne. Escola. 
de Ciências Politlce.s de Pe.rls e, no e.no se
guinte, em fevereiro, se não me enge.no, le
c\onel minha. primeira. turma. de Hlstórll!, num 
colégio de•Le.use.nne, onde eu estude.ve. Direito, 
ne. Unlverslde.de. 

nlstração federe.!, será com . prazer que cumpri
remos 'e.e sue.a determlne.ções. 

Ne. verde.de, ume. de.s enormes te.rere.s do 
Conselho é leve.r e.ve.nte, sem esmorecimento, e. 
conclusão de. Carte. Oere.l do Bre.sll e.o mllloné
slmo, e pe.re. Isso e. ce.mpe.nhe. de.a coordene.de.a 
geográflce.s deve prosseguir e.t!ve.meBte, bem 
como e.s expedições clentl!lce.s e os tre.be.lhos 
de campo, correlatos que !orem necessários, 
dentro de nossa.a posslblllde.des. 

Não tivesse o C.N.G. muitos outros ence.r
gos que justificam e. sue. existência., baste.ria 
e.presente.r e.s fõlhe.s Já prontas da. Ce.rte. 
do Brasil ne. esce.le. de 1 : 1 000 000; os tre.be.
lhos de pesqulse.s geográficas de seus e.bne,.e.
dos servidores; e.a sue.s várle.s . publicações, re
pleta.a de estudos ve.llosos; e só com Isso Já 
de.ria.mos e. êste órgão o titulo de beneme
rência que merece. 

Em tôde. gre.nde fe.mille. há sempre peque
nas dissensões, ligeiros e.tritos, ne.ture.ls ressen
timentos. ~ preciso, entrete.nto, que uma gran
de fe.mille. como a nossa se e.presente como 
um bloco monolltlco, e se esqueçam de
se.vençe.s, personalismos, ambições de me.ndo, 
que não pOdem ter guarida. numa. Ce.sa como 
este., em que só deve preve.lecer o trabe.lho de 
equipe, e. mútua colaboração, o entrelaçamento 
das ldéle.s e dos Ideais, pare. que sómente e.pe.
reçe. o C. N. G. como órgão de ciência e.o .ser
viço de. pátria.." 

Particulares 

Ao chege.r e.o Brasil, em ·1907, estranhei e. 
dificuldade de e.che.r descrições geográficas sa
tlsfe. tórle.s nos me.nua.Is escole.res. Ao vlaJe.r 
pelo lntêrlor e pelo sul, verifiquei que os tre.
be.lhos de He.rtt, de We.ppee.us, de Branner, de 
Derby, de Cruls, de Gorcelx, de Lia.Is e de mui
tos outros geólogos, economistas e ne.ture.llste.s 
não ere.m" e.provelte.dos ne. vulge.rlze.ção de co
nhecimentos geográficos nàs escola.a. ;v:screvl 
enti!.o livros e me.nus.Is como o "Brasil Mert
dlone.l" e a "Oeogre.!le. do Bre.sll" que na.de. tl
nhe.m de orlglne.l e. não e. ser e. aplicação e.o 
nosso pe.ls dos métodos de Vlde.1

1 
de Le. Ble.che, 

Ge.llouédec, Brunhei;, que me havle.m sido en~ 
sina.dos. Vlse.ve. eu e.pene.a dlvulge.r, no nível 
didático, as rlce.s Informações e.cumule.de.a pe
los especlállste.s . Dez e.nos me.Is te.rde, con
segui ser ouvido por meu e.migo e colega., 
professor Ferne.ndo Re.Je. Oe.baglla, um dos 
pioneiros de. OeQgre.fle. moderna., que, e. tneu 
pedido, Introduzia e. Oeogre.fla Regional nos 
progre.me.s do Colégio Pedro II. Trinta. e.nos de
pois, em 1944, tive' e. se.tls!ação de ver r.dotade. 
oflcle.lmente pelo govêrno e. -minha. dlvlsã..o re
glone.l do pe.ls, recomende.de. por escle.recldos 
e medite.dos pe.receres 1lle.bore.dos vor meu 
eminente e.migo professor Fábio de Me.cedo Soe.
res Guimarães. 

Já então he.vle. e.parecido um Irmão deste. 
Soclede.de o "Instituto Brasileiro de Geogre.fle. 
e Este. tlstlce.", cuJ o e. tue.l preslden te é o ll us
tre homens.geado de hoje, desembe.rge.dor Flo
rêncio de Abreu. Surgiu te.mbém, e. Assocle.ção 
dos Geógrafos Bre.sllelros na qual, meu ope
roso e.migo, professor José Veríssimo da. Costa. 
Pereira está de.ndo grande Impulso à Geogre.fle. 
dos contactos diretos com a Natureza.. 

O quadro que se e.presente. hoje pare. e. 
Geografia. no Bre.sll é ree.lmente e.nlme.dor. Ume. 
monumen~e.l s!ntese está em ele.bore.ção no 
Conselho Na.clone.! de Geografia., sob e. orlente.
ção nltlde.mente e.merice.na. do professor Jorge 
Ze.rur . É pols·.ne.ture.l que o nosso pe.ls seja con-
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siderado como dos mais adiantados do conti
nente: 
o XVII Congresso Internacional de Geografia, 
em Washington, elegeu meu jovem amigo e 
ex-dlsclpulo professor Hllgard Sternberg, vice
presidente da famosa Assemblélâ e escolheu o 
Rio de Janeiro para sua próxima reunião, em 
1956. Estamos pois de parabéns ... Mas, o tra
balho geográfico está mudando de rumo. 

Eu nli.o fui grande entusiasta da chamada 
Geopolltlca, talvez em razão dos atos cometi
dos em seu nome, mas confesso que as suas 
diretrizes gerais, quando sóbrias e desinteres
sadas, não deixam de ter significação eloqüen-

~te e Imediata no mundo atual. 
Em História, por exemplo, os fatos em si 

pouco valem; a sua lmportAncla lhes vem da 
significação que têm, do que êles representam 
e das Influências que exercem ulteriormente . 
Do mesmo modo que a História. dita "!atual", 
a Geografia. Regional, (fórmula essencial ,da 
Geografia moderna) , é e.penas um aspecto. está
tico. Ora, ela necessita, hoje, e.presentar um 
aspecto dlnAmlco, Do mesmo modo também, e. 
Geografia. Humana precisa evolver pare. a Eco
logia. Humana, Isto é, para o estudo da con
corrência, da competição, da lute. que, numa 
determinada área geográfica, apresenta o re-· 
suite.do da ocupação humana, animal e vege
tal. Em Geografia, a vide. é movimento, por 
Isso.. não pode mais ser encarada como uma 
disciplina Isolada, auto-contida e distinta; há 
na Geografia. atual, multo de Sociologia, de His
tória, de Economia e de Ciência Polltlca. • Acredito piamente que não há politlce. hu-
mana sem um certo determinismo geogràflco, 
digamos possibilismo, mas possibilismo Impe
rativo, cada dia mais evidente. Duas grandes 
guerras não sõmente vieram Incentivar os es
tuçlos geográficos, mas vieram dar-lhes novos 
rumos, novas diretrizes. 

Há quarenta e.noé, estávamos e. quinze dias 
da Europa, hoje estamos e. menos de vinte ho
ras dela. A redução dos espaços desvende. os 
mistérios dos pólos. Em 1950, eu voava de 
Paris a Nova ·Iorque, via Terra Nova, no dia 
seguinte, o mesmo percurso 'era feito por com
panheiros meus do mesmo congresso, mas ha
viam, sem perda de tempo, passado pele. Groen
IAndla. 

A Geografia de hoje pãô poãe, em aonse
qüêncla, ser mais exclusivamente regional. Jl: 
uma disciplina cuja Importância vai crescendo: 
ela foi multo tempo, simples nomenclatura · no 
século XIX, passou a ser descrtç/%0; no aéeulo 
XX evolveu pare. explicação, mas atualmente, 
ela tende francamente a ser orientação e pre
visão, no sentido sóbrio das palavras. 

A Geografia. de hoje constitui uma eSfere. 
de ações éomblnadas de na.ções lnterdepen, 
dentes, cuja prosperidade econômica., cuja esta
bilidade polltlca, cuja própria segurança mi
litar ultrapassam os recursos e as posslblllda
des de uma só nação. , 

0 patriotismo de hoje muda de aspecto: 
não pode mais ser Isolacionista. Ignorar os 
outros, é sulcldlo. Há um necessário equlllbrlo 
de fôrças, como sempre houve no mundo mo
derno, mas o equlllbrlo atual nli.o pode mais 
ser obtido por melo de d1,1plas ou triplices 
alianças como no Passado recente. Hoje em 
dia, o equlllbrlo das fôrças exige a ln tegração 
de dezenas de nações sob um contrôle super
nacional, ao qual estão se resignando as pró
prias Grandes Potências; dai a Importância 
crescente das Nações Americanas de nosso con
tinente; dai os satélites do outro la.do da "cor
tine. de ferro". Veja~os a Comunidade do 
AtlAntlco Norte, a Benelux, os dispositivos sur
preendentes do Plano Schume.n, o projeto su
perne.clone.l do Exército Europeu e muitos ou
tros entendimentos que, há vinte anos teriam 

sido considerados Impossíveis senão absurdos, 
com as noç!les, então persistentes, de "Sobe
rania". 

Em cQilclusli.o: a nossa Geografia tem de 
evolver. Se os noSSOB conhecimentos relativos 
ao Brasil estão satlsfatôrle.mente progredlndb, 
devemos, entretanto, visar em nossos estudos : 

1) Um conhecimento me.Is profundo de. 
geografia dos continentes, principalmente de 
seus recursos natura.Is, de seus produtos de 
valor estra téglco, de suas lndústrtas-clm ves. 
Precise.mos conhecer as suas condições de Vida 
e o sentido de sue. evolução. Isto, para e. Asle. 
e a Atrlca, é de capital significação no mo
m!lnto histórico em que vivemos. 

2) Um contacto mais Intimo com as neces
sidades dos palses que sli.o os nossos aliados 
naturais, estudando o que nos podem fornecer 
e o que lhes podemos oferecer. A compreendo 
dos povos estrangeiros é um elemento de en
tendimento, que vise. a UNESCO e que multo 
bem acaba de se.llen'tar ·aqui o Ilustre presi
dente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca, desembargador Florêncio de Abreu. 

3) Incutir nos jovens de. atual geração um 
esptrtto geográfico novo, uma consciência. geo
gráfica. Novas IfOções de espaço e dlstAncla, 
curiosidade pelos progressos do estrangeiro, ln
terêsse mais vivo pelo que pode vir a ser o 
desenvolvimento do futuro - orientação e pre
visão - como dlzta. A Geografia tende e. ser 
uma disciplina de preparo/ 

O estudo de. Geopolltlca, não como Ins
trumento .Pseudo-cientifico. de combate, mas 
como disciplina prática e realista, me parece 
destinado a modificar as nossas diretrizes em 
Geografia.. As alterações dos valores de espaço., 
posição, distância, acidentes geogràflcos e recur
sos mudaram o sentido da geografia. A establ· 
lldade não é mais sua ce.racterlstlca: adapte
mo-nos pois a êste mundo em mudança . 

Há quarenta anos passados, estávamos atra
se.dos; hoje, estamos na frente! Conservemos, 
,,ois, esta nossa posição nas cát1l4ras e nos Ins
titutos de Geografia. do Mundo Moderno." 

POSSE DO DESEMBARGADOR FLORl:NCIO 
DE ABREU NA SOCIEDADE 'BRASILEIRA DE 
GEOGRAFIA - DISCURSOS PRONUNCIADOS 
- O desembargador Carlos Florêncio de Abreu, 
presidente do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Esta tlstl<;e., em solenidade realizada na So
ciedade Brasileira de Geografia., sob a presi
dência. do almirante Dodsworth Martins, foi 
empossado na qual!dade de sócio titular da 
referida Instituição cientifica. 

Pele. Sociedade Brasllelra de Geografia o 
desembargador Carlos Xavier dirigiu a sauda
ção e.o reclplendárlo, fazendo o elogio do novo 
sócio e ligeira análise de sua vida pública. 

DISCURSO DO DESEMBARGADOR CAR
LOS XAVIER - "A Sociedade Brasileira de 
Geografia. orgulhosamente enriquecido o seu 
cadastro social com a posse do senhor desem
bargador Florêncio de Abreu, que, pelo seu te.
lento superior e superiormente culto, pele. po
limorfia de Inteligência, pela atuação, verda
deiramente clvlce., na vide. nacional, e por vá
rios outros tltulos se tem lmpôsto à admiração 
e ao aprêço dos seus contemporâneos. Senhores. 
Cada sócio que Ingressa como que representa 
novo sangue, Injetado nas artérias de nossa 
personalidade moral. , 

Mas do sangue de hoje Já recebemos a 
transfusão vlvlflcac;lora, porquanto, sem per
tencer of1clalmenté ao · grêmio, Já era nosso 
confrade pelo .coração, pelo esplrlto, pela Inter
ferência benéfica.. em nossos negócios e pelos 
serviços preste.dos, com tanta eficiência. que à 
sue. dlr~ão entrega.mos um dos. nossos me.Is 
Importantes trabalhos: e. presidência do XI 
Congresso Brasileiro de Geogl'!l!la. 
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Senhores . 
O braallelro que vem hoje comungar co

nosco no palpitar das mesmas aspirações e 
ajudar-nos a 'honrar a pátria, por intermédio 
da clêncla, tem percorrido váriO!I setores de ati
vidade humana, deixando sempre, em cada um 
dêles, uma Unha de grandeza. 

Se é verdade, como dizem os genealogistas, 
que o amplexo tradicional gula o homem, teve 
êle no genótipo boa estrêla ao nascer, com s 
herança moral cheia de glórias e de nobreza 
clvlca, do saudoso parlamentar senador Florên
cio de Abreu, uma das reservas morais, vindas 
ainda dos velhos dias do regime monárquico. 

Mas o reclplendário de hoje Jsmals pro
curou dormir à sombra dos louros de seus an
tepassados, tirar proveito do prestigio da ilus
tre familia a que pertence . 

Trabalhou por sl, retemperou o caráter her
dado na forja doa bons princlplos e na fé ar
dente pelos sitos dest.lnoa da pátria; fêz de sua 
vlds um rellcário de ensinamentos éticos e 
conseguiu vencer, não descobrindo o segrêdo 
fácil dos fáceis triunfadores, mas tendo a con
fiança cada vez maior, no valor do trabalho ho
nesto . 

PoHtlco ocupou posições sem tergiversar, 
atravessou ondas encapeladas da vida pública 
sem molhar-se, passou pelos grandes momentos 
da nsclonslldsde com a mesma fortaleza de 
Animo . · 

i!: que, possuidor do msls seguro critério e 
lndependêncl.a espiritual , srastou..se sempre, 
das nefastas Influências que pervertem os insls 
claros entendimentos . 

Mesmo quando chefe de policia no seu es
tado, acima ds ação polltlca, soube colocar s 
ética, obedecendo estritamente às regras de 
eqüsnlmldade. , 

o seu amor às pe~ulsas históricas levou-o 
à direção do Arquivo Público gaúcho que mul
to lhe deveu no per!odo de reorganização . 

Mas onde penetrou com esporas de cava• 
lelro fol no campo dessa ciência que fêz a gló
ria de C!cero e Psplnlano, na velha Roma; 
Dupln na Frspçs; Melo Freire em Portugal ; Ls
fsyette, Clovls e · Rui. no Brssll . 

Advogado versado em jurisprudência, pos
suidor de máxima honestidade proflsslonsl, 
soube merecer a expressão de Clcen> : "vir. pro
bus" , e, por Isso, obteve sem ornamentações 
vistosas, mas calma e serenamente, a reputação 
de homem superior . 

Ainda no templo da justiça, pontificou no 
Ministério Públlco, ·onde granjeou o mais sito 
põsto : o de procurador geral do estado . Foi 
magistrado . Nos tempos que correm multo dl
flcU é distribuir o "suum culque tribuere" . 
Soube fazê-lo Florêncio de Abreu, jamais se 
deixando levar pelos excessos de rigor ou de 
benevolência . 

A sua ação se !êz sentir fora do ambiente 
regional ' e tomou parte em vil.rios Congressos 
nacionais e . ln tersmerlcsnos. Fui seu compa
nheiro no de Direito Judiciário . A mim coube 
o relatório e as sugestões da primeira parte do 
projeto e o meu substitutivo é que foi discuti
do . Tive a felicidade de obter a solldsriedade 
de Florêncio de Abreu na parte que lhe foi 
dlstrlbulds sôbre conflitos de Jurisdição, jui
zado de instrução e questões prejudiciais e 
pude Julgar a competência, o talento, e a eru
dição do representante gaúcho. 

Uma qualidade deve, ainda, sar posta em 
relêvo : o seu espírito eminentemente gregário 
que o leva a dlvldlr o pouco tempo que "lhe 
sobra dos múltiplos lsbõres pelas agremiações 
c1entlflcas, como sejam o I. O . H .1 do Rio 
Grande do Sul, de que foi fundador . O P.H.G . 
de São Paulo, a Academia Rlograndense do 
Sul, e o I . O . de Advogados do Brasll. 

Preside hoje a Federação das Academias de 
Letras do Brasil, é tesoureiro da A88oclação dos 
Maglstrados, sem prejuízo das árduas funções 
de presidente do I.B .Q .E . 

Como publlclsta · grande é a sua bagagem 
llterárls que se desmembra pelo direito, histó
ria, etiologia e geografia . 

Estão si vários trabalhos sõbre o Código 
Penal, o Código do Processo Penal, se contra
venções, a "Constituinte e a Constituição do 
Rio Grande do Sul". 

O govêrno atual da República encarregou-o 
da confecção do projeto do Código Comercial . 

Sôbre geografia econômica escreveu : "Re
trospecto econômico e flnsncelro do Rio 
Grande do Sul" ' e quanto à geografia sgricols 
"O gado na sntropogeografls" . 

Agora, Sr . Florêncio de Abreu, permiti que 
vos diga sôbre o grêmio a que, para gáudio 
no880, lrels pertencer. 

A sua construção moral· data de 25 de feve
reiro de 1881 e, entretanto, através de tôdss 
as transformações politlco-soclsls por que tem 
pssssdo o BrasU e mesmo, a Humanidade alnds 
hoje se estsdels, firme e glorioso, tendo sll
cerce na constll.ncls de seus solos. Hoje mesmo 
recebe o galardão, por 40 anos de bons serviços, 
êsse magno geógrafo que é Delgado de Car
valho. 

Tolerante para com todos os credos, dando 
guarida s opiniões, as mala divergentes, desde 
que úteis à coletividade, unindo a evolução à 
tradição, adotando a regra de conservar me
lhorando, . levando, sempre que necessário, a 
geografia ao campo do direito, da soclologls, 
da matemática, da fllosofls, da história e de 
várias outras ciências, estudando-a com as mo
dlflcaç~s do progre880, tem procurado concor
rer para a solução de magnos problemas ns
clonsls . Poderia lembrar aqui a transplanta
ção do Bendegó, pars a metrópole , as expedi
ções que sugerimos , sem esquecer s do Js
lspl!.o, os estudos centrográflcos e o das ques
tões de llmltes e o X Congresso de Geografia. 
Aceitamos os alvitres dos que encaram s geo
grafia como a descrição da superflcle da terra 
e a dos que repelem, como o humUde orador, 
tal conceito; apreciamos, na devida conta, os 
que exaltam a geopolltics e a dos que, em 
campo contrll.rlo, se volvem para a geoclnétlcs 
e querem ums geografia em movimento. 

A essa pars onde hoje entrais foi dirigida 
por Psransguá, Rio Branco, Taumaturgo de 

Azevedo, almirante Pereira, Moreira Guimarães , 
Raul Tavares e no momento está presidida. pela 
nobre figura de Jorge Martins . 

Penetrais · ·aqui Já com um alto encargo : 
o de presidente da Comissão Organizadora do 
XI Congresso Brssllelro de Geografia. O orador 
Já ocupou Igual cargo no VI Congresso que 
se reuniu em Vitória e sabe as dlflculdsdes 
da missão . 

Que saireis vltorlc.so e que haveis de hon
rar esta agremiação, sabemo-lo convictamente. 
Saudamo-vos, portanto, com plena confiança 
nos vossos trabalhos . 

A essas expectativas nos habilitam as vos
sas credenclsls . 

E permiti vós e permita o augusto plené.
rio que eu termine com ums única palavra, 
mas ums palavra que tenha o poder de, colo
cando as Idéias opostas em um plano comum , 
trazer-nos sempre congregados para que, uni
dos e fortes, possamos lutar pelo bem comum. 

E essa palavra será a mesma, que, em certo 
momento critico da velha Roma, ·saiu dos lá
bios trêmulos mas enérgicos de Sétimo Severo : 
Lsboremus:•. 

DISCURSO DO DESEMBARGADOR FLO
R~NCIO DE ABREU - " Existem, no pais, três 
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grandes Instituições culturais, de âmbito na
cional, que têm resistido galhardamente às vi
cissitudes do tempo . Duas delas Jã são secula
res, - o Instituto Histórico e Geogrãtlco Bra
sileiro, fundado em 1838, e o Instituto dos 
Advogados Brasileiros (a casa de Montezuma), 
que data de 1843. A terceira é esta Sociedade 
Brasileira de Geografia, quase secular, pois velo 
ao mundo no ano de 1883. Tôdas, - com assl
.nalados serviços à Pãtrla -, à medida que o. 
tempo vai passando e se vão acumulando os 
anos de sua vida gloriosa, mais se vão lmpon
·do à veneração dos brasileiros. Sucumbe o Im
pério, muda o regime soçobram as Institui
ções polltlcas, passam de velhos e novos o Es
tado e a República, e as três Instituições pros
seguem lmpàvldamente na sua trajetória ascen
dente e luminosa, porque o Ideal que as anima 
e Impulsiona, palrando acima daquelas contin
gências temporais, estã Intimamente vinculado 
às fôrças eternas, que através da ciência e da 
cultura, presidem à evolução humana no sen
tido da civilização e do progresso dos povos. 

Pertencer, portanto, à Sociedade Brasileira 
da Geografia é alcandorar-se a altiplanos mo
rais de nlvel superior, sendo suscetlvel de ver
tigem o alpinista que não estiver preparado 
para ascender a essas altitudes. Eu, de mim, 
vos confesso que me sinto assim em estado um 
tanto vertiginoso, neste momento em que fruo 
e. grande honra de assumir a alta posição .de 
membro de tão consplcuo Sodallclo. E além da 
vertigem, o atordoamento, - atordoamento na
turalmente orlgfuado pelo Impacto do excessi
vamente generoso e por demais exuberante 
elogio dos trabalhos que teriam servido de cre
denciais e lnfluldo no ânimo desprevenido dos 
meus Ilustres confrades ao me conferirem tão 
Importante Investidura . 

E é para mim outra grande honra e mo
tivo especial de satisfação íntima, o ser sau
dado por êsse espírito de escol que é Carlos 
xavier Pais Barreto, homem de Inteligência e 
de coração, de grande saber Jurldlco, o que 
lhe valeu atingir à pres!dêncla do Tribunal 
de Justiça do Espirita Santo e desempenhar· 
com brilho cargos de alta respônsabllldade, .,.... 
Prefeito de Vitória, Procurador Geral, Secre
tário Geral, Secretãrlo do Interior e. Justiça, e 
Chefe de Policia daquele estado; professor de 
direito, de geografia e história; Jornalista; 
membro de diversas associações llterãrlas do 
pais; autor de obras reveladoras de profunda 
cultura,. quer Jurldlca, quer geral, - o que 
tudo explica a sua generosidade e Indulgên
cia ao apreciar os trabalhos alheios. Os espl
rltos superiores são assim: generosos, lndUlgen
tes, porque Isentos de complexos Interiores •. que 
Induzem ao estranho deleite de tudo negar. 

Não obstante tais encômios, que multo me 
desvanecem, mal percebo onde estariam os tl
tulos capazes de habilitar-me a participar con
vosco dos relevantes trabalhos que categorizam 

· a finalidade cientifica desta Instituição, a não 
ser a Incidência no enunciado geral do artigo 
primeiro, tn fine, dos Estatutos, convocando o 
'congraçamento das pessoas de boa vontade, 
Interessadas no estudo da Geografia . Em ver
dade, referiu-se o vosso orador a um fato que, 
de qualquer mOdo, revela a boa vontade de 
·minha parte no despertar o lnterêsse pelo s
tudo da ciência geogrãflca. Refiro-me à Ini
ciativa da fundação do Instituto mstórlco e 
Geogrãflco do Rio Grande do Sul, que tão mar
cantes serviços vem prestando à cultura bra
sileira nos domínios da geografia e da história. 
Talvez seja êsse o meu merecimento, se bem 
não tôsse exclusivamente minha a iniciativa, 
mas de mais três companheiros, - os saudo
sos Sousa Doca e Aurélio Pôrto, que toram tam
bém membros eminentes desta Ilustre Casa, e 

. Otãvlo Augusto de Faria Correia, verdadeiro es
pecialista em Geografia, autor de diversas mo
nografias geogrãflcas regionais, gênero êsse de 

trabalho, que, como sabeis, representa segundo 
a orientação metodológica dos geógrafos fran
ceses, o processo mais objetivo de anãllse dos 
problemas das relações do Homem com a 
Terra, e o organizador de um excelente Dlclo
nãrlo Geogrãflco do Rio Grande do Sul, com 
abundantes dados demogré.floos, econômicos, 
históricos e estatlstlcos, premiado com meda
lha de ouro na Exposição Nacional de 1908. 

Fazendo a biografia de Otãvlo Augusto de 
Faria Correia., por ocasião de tomar posse da 
cadeira, de que é êle patrono, na Academia 
Sul-Rlograndense de Letras, tive oportunidade 
de referir que, - de todo superada a época em 
que a geografia não passava de simples no
menclatura sem vida, matéria como Inventada 
para torturar a memória -, "o espírito mo
derno, Impregnado de um profundo sentido 
do humano, exige (como obse,rva Palan Viera, 
no Prólogo à tradução castelhana da Geografia 
Humana de Handerson) algo mais d<' que. lis
tas de cidades e cabos ou de ãrldas colunas de 
números. Precisamos saber o que hão de slgnl· 
ficar para nós, homens, essas cordilheiras que 
nos detêm, êsses mares que nos atraem, essas 
regiões remotas e exóticas que conhecemos 
pelo seu aspecto pitoresco, êsses grandes rios 
a cujas margens se levantam enormes cidades. 
Queremos Indagar as causas que mantêm a 
uns povos na miséria. e que elevam outros às 
culminâncias da opulência e do progresso. 
Queremos conhecer o que deve a vida de um 
povo ao ambiente em que se desenvolveu e o 
que devemos atribuir ao seu livre esfôrço. Em 
uma palavra : a exigência estriba-se no conhe
cimento das relações existentes entre a ativi
dade humana e os fenômenos da geografia ti
sica". 

Superada ficou, assim, também a fase da 
geografia meramente descritiva, para atingir
se, a partir especialmente da obra de Carl 
Rltter e de Ratzel, o ciclo moderno da geo
grafia, como ciência que estuda as Influências 
do ambiente tisico sõbre a Humanidade e sô
bre s história, e a reação do homem, como ln
dlspensãvel fator geogrãtlco, sõbre o solo em 
que viveu; e dessarte, mediante o conhecl
mentb perfeito da Terra, desenvolver a utlll· 
dade desta em maior proveito do homem, das 
Instituições, das sociedades, dos povos e das 
nações . E, como adverte Preston James, em 
sua magnifica obra Lattn Amertca, é mister 
de maior Importância da Geografia o de mi
nistrar conhecimentos geogrãncos perfeitos de 
uns' palses em relações aos outros, pois o maior 
perigo das relações entre os povos é o de não 
possuir Informações exatas sôbre os seus vizi
nhos. 

A êsse propósito, Já. havia eu referido alhu· 
res que é pelo mau conhecimento da ciência 
geogrãtlca que se explica o equívoco de certos 
povos, para os quais, como observa Ellsée Re
cl us, são Inferiores e desprezlvels os seus vi
zinhos: os estrangeiros são tratados de "sur
dos", "mudos", "Idiotas"', "monstros", "sujos", 
"demônios". Os próprios chineses, que sob tan
tos aspectos constitui, hã séculos, um dos po
vos mais Interessantes do Globo, não 6e con
tentavam em considerar o seu belo pais o "Im
pério Celeste'', a "Flor do Melo", mas a si 
próprios se designavam, com ares de divina su
perioridade, "filhos do céu". As outras nações 
espalhadas em tômo do Império eram, para 
êles, em número de quatro: os "Cães", os 
"Porcos", os "Demônios" e os "Selvagens"; ou 
tout court, os "Imundos" do Norte, do Sul, 
do Leste e do Oeste. Não aAo decorridos multo& 
anos que uma grande pot&ncla, por não co
nhecer perfeitamente ou esquecer o conheci
mento perfeito de um grande pais vizinho, so
freu o mais duro revés de sua história . 

JI: mister ainda, como adverte Josué de 
Castro na sua "Geopolltlca da Fome", se apll-
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que, no lnterêase da Humanidade, o método 
geográfico ao estudo das calamidades sociais. 
"A Geografia tem tratado multo mais dos as-

. pectos positivos, favoràvels , do mundo, do que 
dos seus aspectos negativos; mais das rique
zas da Terra e das vlt(>rlas .do Homem do que 
das suas misérias e del'l'Otas. O que se chama 
a Geografia Huine.na - ciência de atualida
de - , Incumbe-se perfeitamente da demons
tração dos brilhantes resultados da epopéia 
do trabalho humano, escrita sôbre a superficle 
da Terra". E comprova que o perfeito conhe
cimento da Terra com o aproveitamento racio
nal dos seus recursos naturais, poderão afastar 
o aspecto da fome das atribulações humanas, 
relegando para o olvido a doutrina extravagan-
1;e do néo-maltuslanlsmo, com as suas propo
sições esdrúxulas, coroo se ,o Homem, com às 
suas faculdades Intelectuais, a sua Inventiva, 
a sua ciência, a s~a energia • a sua. técnica 
criadora, não pudesse dispor de Instrumentos 
e de melo• capazes de mOdlflcar as próprias 
condições da natureza, de domesticar o am
biente flslco hostil e converter o determinismo 
geogràflco em possll,>llldades geogràflcas . 

A obra dos geógrafos é dêssarte essencial 
e necessàrla à solução dos nossos problemas de 
hoje, como nos foram de lneatlmàvel valia 
para a solução dos nossos problemas de ontem 
especialmente na obra grandiosa da deflnlcão 
dos contornos geogràflcos de nossa pátria. ln· 
corporand.o-se às memoráveis " comissões de 
fronteiras", marcadamente as organizadas em 
virtude do Tratado de Madrl, e arrostando 
hostilidades multiformes na sua penosa, dlfl· 
cll , perigosa missão, realizaram pesquisas, Iden
tificaram acidentes, levantaram mapas, que 
possibilitariam ao estadista a Solução dos mag
nos problemas concernentes à determinação das 
nossas fronteiras, tão dilatadas pelos feitos so
breumanos das bandeiras . São os Brit o Pei
xoto, João Magalhães, Cristóvão Pereira, ao Sul; 
Rapôso Tavares, Manuel Prêto, Fernão Dias 
Pais Leme, ao Sul e a Oeste; Antônio Domin
gues, André Fernandes, Cabràl Leme, os dois 
Bartolpmeu Bueno, Pires de Campos, Ricardo 
Francó, a Oeste; Pedro Teixeira , Bento Manuel 
Parente, Lula Aranha de Vasconcelos, ao Norte, 
enfrentando uma natureza agressiva, sofrendo 
as mais duras privações, em melo às hostili
dades do gentio, do castelhano, qos bedulnos e 
dos enxames dos mais ·terrlvelá inimigos do ho
mem naquelas regiões bravias, - os Insetos dis
seminadores das febres, que estragam a saúde 
quando não causam Insidiosamente a morte . 

Ent re tantos outros episódios expressivos 
da Odt'sséla dêsses desbravadores e sertanistas, 
acOde-me à memória o de Nossa Senhora dos 
Prazeres de Iguateml que dos "Prazeres" do 
nome só se compreenderiam, por contraste, os 
dos que escaparam às sucessivas ondas de tor
mentt>s multo superiores à capacidade de 
acomodação humana . Como Informa o gra~de 

· historiador Afonso de Taunay, segundo a des
crição (e conservando em parte as expressões 
do original) do sargento-maior Jugarte, em 
1769, "laboravam multas doenças e amiudavam 
as mort.es" , quando sobreveio a Irrupção, no 
povoado, de enormes quantidades de ratos, o 
qui: "mais parecia praga que lmundlcle da 
terra" e cujos estragos nas lavouras se fariam· 
consideráveis. A êsse flagelo logo outro se se
guiu, - o surto de denisas aglomerações de 
pulgas, "em tanta quantidade que se não pOdla 
dormir de noite, nem sossegar de dia". Adveio 
então o aparecimento de mlrlades de aranhas, 
"bichos grandes, felpudos, nojentos e multo 
moles, que por tôda parte se trepavam e per
seguiam a gente . As baratas que sucederam 
à vista das aranhas, apareceram em ordem tal 
"que era Inexplicável pOder-se dizer a sua 
.quantidade; bastava dizer que formavam nú
vens pelas casas, qu11. voando, davam· pela cara 
da gente e se metiam pela bôca, e era preciso 

celar-se de dia, que eram tantas que continua
mente calam sôbre o comer" . Também os grl-. 
los seriam em porções espantosas. "Não se po
dia dizer como se prOc!uzlram em tanta quan
tidade que causavam tal perturbação que nin
guém pOdla. dormir, porque, não obstante a. 
grande gritaria que faziam , rolam as testas, os 
narizes e pés dos que apanhavam dormindo. 
Além disso, roeram e despedaçaram com gran
de estrago tôda a. roupa de tOdos os povoa.dores, 
nova., velha., branca e de côr, por mais guardada. 
que estivesse, que era uma compaixão. - Aos 
grilos juntar-se-Iam, na. sucessão do apareci
mento, os gafanhotos, em nuvens compactas 
que obscureciam o sol. Pareciam essas coisas 
sobrenaturais". Manifesta-se a penúria com a 
lavoura destrulda; e, aos alternativos males 
dessa fauna, acrescente-se o "flagelo Incessan
te, diurno e Inevitável dos mosquitos". Tal a 
Imensidade de borrachudos e pernilongos que 
os vinte e nove cavalos comprados para o ser
viço d 'el rei não suportavam ficar ao relento". 
A noite, perseguidos pelos Implacáveis dlpteros, 
"corriam a.o campo a tôda brida, procuravam as 
casas na povoação, entravam por elas a dentro, 
metiam as cabeças Junto' com a gente por . 
cima do togo pe,ra se livrarem daquela lmun
dlcle. Alguns houve que no campo morreram, 

' literalmente devorados pelos terrlvels hema
tófagos" . 

tl:sse supremo vigor, essa resistência. tisica. e 
moral, a ousadia Inacreditável dêsses desbra
vadores dos sertões e conquletapores e ocupan
tes da faia de nossas fronteiras, acorda nos 
brasileiros um legitimo "ufazilsmo" não da 
terra. que a fantasia do poeta compara a Jeito 
esplêndido, mas da raça. E Já que evoquei 
11.quêles bandeirantes dos primeiros séculos, na 
epopéia. do devaesa.mento doe sertões, propi
ciadores de roteiros geográficos e propiciadores 
de uti posstdetiS e que fizeram do Brasil , não 
um pais de fachada., mas o nosso ·grande Brasil, 
não me seria posslvel deixar de referir-me aos 
novos bandeirantes do fim. do século XIX e os 
do século XX, Plácido de Castro e Gentil Nor
berto, com os seus companheiros, e a famosa 
comissão chefiada por êsse grande brasllelro, ,le· 
gendárlo em vlda, nosso b.enemérlto confrade, 
general Cândido Rondon, cuja obra, noutro en
sejo e Inspirado em passagell'J.· de excelente li-' 
vro de um dos seus denodados a uxllla.res, as
sim saudei : 

Empreendendo essa obra gigantesca e a.pa-
. varante de devassar os sertões, atravessa. os 
lnvloe campos de Ma.to Grosso, rasga a lendá· 
ria mata do. Ouaporé, faz levantamentos e 
descobertas de grandes cursos d'l\,Kua. Ignotos 
dentro do território da própria. pátrla e no 
entanto de extensão equivalente à do Elba. e 
do Alto Reno ; corrige erros escandalosos da 
noesa ca.rtxJgra tla e, para h~nra da ciência KIº" 
gráfica brasileira, apaga dos velhos mapas a 
Indicação "Desconhecido", · qúe abrangia uma 
larga. porção do Nordeste do Brasil : "apro
xima. pelo telégrafo e pelas estradas de rOda.
gem que construira, não um pais a outro, não 
um povo a. outro povo, mas brasileiros a bra· 
sllelrl>s, Irmãos a Irmãos dentro da. própria 
casa, e realiza. um trabalho de Imensurável al
cance econômico, social e polltlco, que, nos 
tempos mOdernos , ri vallza com a obra de 
Leeseps, comunicando as águas da Europa com 
as águas da Asla e , na opinião Insuspeita do 
rude e austero TheOdore Roosevelt, com a. ma
ravilha. da engenharia americana. que é o canal 
do Panamá; trabalho que, por sua beleza, é 
comparável , dentre os monument os da lli;igua. 
portuguêsa, ao poema de Camões, na musica. 
brasileira aos acordes bizarros, sei vagens e 
grandiosos do "Guarani", na polltlca nacional 
à obra. de José Bonifácio e nos nossos feitos 
épl~e. pelo que há de "5aorlflclos, de provações, 
de sofrimentos, de tenacidade e de herolsmo, 
a essa odisséia vivida da "Retirada da. Laguna.". 
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Tão dilatada faixa de fronteira, que deve
mos à ingente obra dêsses heróis e ao esfôrço 
intelectual e à sabedoria d.os nossos estadistas 
e diplomatas, não Pode continuar como está, 
pràticamente ao abandono em grande parte 
da sua extensão, aqui e ali invadida pelas 
fôrças desnacionalizantes da Ungua e da moe
da dos povos da outra banda. Multo se teria 
de explanar nes5a ordem de idéias, o que esta 
solenidade não cqmporta. Basta, porém, refe
rir a grande conveniência de 1Il.tensif1car a 
marcha para o Oeste e de restabelecer os ter
ritórios nacionais, que um mal entendido re
gionalismo aboliu e criar outros mais ao lon-. 
go da fronteira. Observa o acatado autor de 
"Geopolitica Geral e do Brasil" que, por mais 
melindrosa.a que sejam as susceptib111dades de 
autonomia municipal e estadual nos regimes 
federativos, é fora de dúvida caber ao Poder 
Federal a regularização das funções CQm o 
m~ndo exterior". Deve ficar, para a sua. defesa, 
a faixa raiana diretamente subordinada aos es-' 
tados-mai0res das fôrças armadW; nacionais, e, 
para o seu desenvolvimento econõmido, melhor 
atendida e fecundada pelos recursos da União. 
As previsões do futuro não poderão ir certa
mente além de um limite comparável ·ao ho
rizonte visual. E êsse contorno simbólico das 
cartas geográficas que forma o retrato linear 
do pais é - na expressão do citado autor -
guardado no coração como se fôra a. própria 
terra natal. 

Por efeito irresist!vel de associações. de 
Idéias, estendi-me por demais nesta minha 
alocução, que seria tão simples e tão breve e 
por Isso mesmo tão mais apreciada, se me hou
vesse cingido ao que deveria ser, - agradeci
mentos efusivos e multo cordiais à grande hon
ra que me conferistes, elegendo-me membro 
desta Ilustre Sociedade. 

Meus eminentes confrades: muito desva
necido e muito obrigado." 

NOVOS SóCIOS BENEM1:RITOS DA SO
CIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - O 
TENENTE-CORONEL DE PARANHOS ANTU
NES n:z o ELOGIO DOS SRS . MINISTRO 
FONSECA HERMES, COMANDANTE OLIVEIRA 
BELO E DR. TEIXEIRA DE FREITAS - íNTE
GRA DO DISCURSO PROFERIDO PELO ANTI
GO SECRETARIO-QERAL J)O I.B .. G.E. - Re
vestiu-se de brilhantismo a aolenidade que a 
Sociedade Brasileira de Geografia promoveu 
com o fim de conferir o diploma de sócio be
nemérl to daquela institut'ção aos senhores mi
nistro J . S. Fonseca Hermes, capitão-de-mar e 
11:uerra Luís Alves de Oliveira Belo, e Dr. Má
rio Augusto Teixeira de Freitas. 

Foi Incumbido de saudar os eminentes ho
mens públicos honrados com a slgnlflcatlVR 
distinção o tenente-coronel De Paranhos Antu
nes cujo discurso constituiu justa apreciação 
da ol;lra cultural empreendida pelos homena
geados. 

íNTEGRA DO DISCURSO DE SAUDAÇÃO 
DO TENEN~-CORONEL DE PARANHOS AN
TUNES - 'J!: com a mais viva emoção que 
assomo a esta tribuna para saudar os nossos 
eminentes consóclos Srs. Ministro João Seve
rlano Fonseca Hermes, Comte. Luís Alves c;te 
Oliveira Belo e Dr. Màrlo Augusto Teixeira de 
Freitas, que acabam de ser galardoados com o 
diploma de sócios beneméritos desta tradlció
nal Sociedade . 

Ao começar esta oração hesitei na escolha 
sôbre qual dos três beneméritos saudaria em 
primeiro lugat. Como todos fazem jus aos nos
sos louvores, inclinei-me a observar a ordem 
alfab.étlca, tão de praxe na diplomacia. 

Dentro dêsse critério, entre João, Luls e 
Mário, coube a primazia ao insigne diplomata 
João Severlano da Fonseca Hermes . 

A "Casa de Paranaguá", conferindo a êsse 
seu Ilustre sócio o titulo de benemerência, res
gata antiga divida de gratidão. Bastaria recor
dar a dedicação patriótica e o espírito empreen
dedor e construtivo com que o Ministro Fonse
ca Hermes exerceu, por alguns anos, a presi
dência desta Casa, para fundamentar o acêrto 
da nossa deliberação. 

Allàs, a sua dedicação e fidelidade à obra 
de bras111dade aqui iniciada pelos nossos maio-

. res, começou, precisamente, no momento em 
qúe tomou assento entre nós. Os que aqui 
já pontificavam, os que chegaram com êle e os 
que vieram depois, são unânimes em proclamar 
o seu elevado espírito de cooperação e o seu 
ânimo construtivo. Assinalou-se tão profunda 
e construtiva a sua ação que estamos até a 
lhe dever a atual e mjl.ls adequada designação 
dêste Sod.allcio, pois, foi em conseqüência da 
radical reforma de seus Estatutos, processada 
por inicia.tiva do Ministro Fonseca Hermes, que 
a antiga Sociedade de Geografia do Rio de Ja
neiro, tomou a atual denominação de Socie
dade Brasileira de Geografia, nome, evidente
mente, mais concorde com a sua atuação cien
tifica em tôda a vasta região do pais. Já que 
me referi a essa salutar modificação estatutá
ria, ou melhor, à "reforma Fonseca Hermes", 
como a denominamos, sou compelido a render 
um preito lle estrita justiça, afirmando que, 
graças às modificações, então introduzidas, 
pôde a nossa veneranda e qUerida Sociedade, 
retomar em ritmo maior, as suas magnas atri
buições. 

Além dessas iniciativas, que lhe estamos a 
dever, conta'-se essa outra, de que resultou o 
prosseguimento da realização dos Oongressos 
Brasileiros ae Geografia, através dos quais con
seguimos mob1Uza.r periàdlcamente a consciên
cia geográfica do pais. aproximando, por outro 
lado, em tôrno da nossa querida. Instituição, 
todos os geógrafos e estudiosos da geografia 
pátria. E não se diga que incentivando tal 
Iniciativa, o Ilustre oonsóclo o fizesse pelo sim
ples prazer de aplaudir. As contribuições de 
sua autoria que foram apresente.das ao X e ao 
XI Congresso ai estão para desmentir o sen
tido· pie.tônico com que poderia ser apontado 
seu gesto. Não é, pois, sem fundamentada ra~ 
zão que a sua simpática presença - Sr . Mi
ntstro Fonseca Hermes - é sempre reveren
ciada nesta austera Casa. Mesmo durante o 
longo periodo da sua missão diplomática no 
estrangeiro, todos os nossos companheiros ao 
se reunirem aqui evocavam seu nome, a pro
pósito de tudo, e asslm permanecestes espiri
tualmente entre nós. 

Permiti, senhores, que depois de enumerar 
os serviços prestados pelo Ministro Fonseca 
Hermes à nossa veneraada Sociedade, trace 11-
geiro esbóço da sua edificante vida pública, 
da qual acaba de se afaatar, apôs 41 anos de 
magníficos serviços prestados à Nação. Logo 
depois da sua formatura como bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais, Ingressou em 1912, 
no Itamarat1, para, de pôsto em pôsto atingir 
em 1935, o àpice de sua brilhante carreira, 
como Ministro Plenipotenciário. 

No desempenho de funções diplomáticas 
serviu como Secretário, Conselheiro e Encarre
gado de NegQclos em Buenos Aires, Madrt, 
Assunção, Havana, 'Montevldéu, •Paris, Bruxelas, 
Roma, Vaticano e Santiago do Chile. 

Coube ao nosso benemérito consócio, como 
Ministro Plenlpotencíário, Instalar a Legação 
do Brasil em Guatemala e nas demais Repú
bUcas da 4mérlca Central, indo mais tafde 
servir com o·mesmo pôsto em Madri e, Ultima
mente, no Canadá. Durante a permanência do 
Ministro Fonseca Hermes nos países acima, 
esforçou-se êle em elevar o nome da nossa. 
pátria; no conceito internacional, tendo para 
isso realizado conferências e tornado parte em 

• 
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congressos clentiflcos. No Itamaratl foi Chefe 
da Divisão de Limites e Atos Internacionais, 
ensejando-lhe essa oportunidade o material ne
cessário para elaboração de úteis e consagradas 
contribuições geográficas. 

Entre as atividades diplomáticas que exer
ceu contam-se ainda: a de organizador e pre
sidente da Conferência Sul-Americana de Me
teorologia e Serviços Radiotelegráficos ( 1935) e 
da Confer~ncla Sul-Americana de Radiocomu
nicações (1936). Organizou, também, e presi
diu a delegação brasileira à 9onferêncla Pan
Amerlcana de Navegação Aérea, realizada em 
Lima no ano de 1937. 

Tendo represep.tado com brilhantismo o 
Brasil em outras conferências e congressos, en
tre 1926-29, substituiu o Embaixador Raul Fer
nandes no Instituto· Internacional de Codifi
cação do Direito Privado. Na enumeração das 
suas valiosas contribuições culturais e juridlcas 
sôbre problemas de âmbito Internacional, po
demos apontá-lo como um dos principais auto
res do projeto sôbre entorpecentes, mais tarde 
Indicado como modêlo pela Liga das Nações, 
a todos os paises. Autor ainda do projeto de 
Convenção Universal, fundindo os de Berna e 
de Havana, que tratou sôbre os direitos auto
rais, que foi aprovado pelos organismos técni
cos Internacionais; e da tese relativa à Inter
nacionalização em tempo de paz e da neutra
llzaçãq dos aeródromos flutuantes durante o 
Estado de Guerra. 

Como professor de Diplomacia do Instituto 
Rio Branco, ali ensinou o Ministro Fonseca 
Hermes, durante 3 anos, aos jovens que fre
qüentavam o curso de Aperfeiçoamento de Di
plomatas. 

Membro militante de af,reclável número de 
Instituições cientificas e juridlcas sediadas na 
Europa, na América e no Brasil, as suas ativi
dades se desdobraram em vários setores. cultu
rais. A simples enumeração das suas obras sô
bre Direito Internacional,· Geografia, História, 
Filosofia e Sociologia atesta magnificamente o 
elevado grau do seu proficuo labor Intelectual. 
Citaremos· de relance algumas: "DIREITO lN -
TERNACIONAL". 

Legislação Internacional do Ar; O problema 
da dupla nacionalidade; A codificação do Di
reito Internacional americano; A questão de 
Leticla; Prisioneiros de guerra; A Mulher na 
Diplomacia; Asilo dlplomátlcõ; Navegação Aé
rea; Joaquim Nabuco. e a Embaixada em 
Washington; Diplomatas e Diplomacia. 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA - Fronteiras do 
Brasil; A polltlca geográfica do Brasil; O lití
gio de fronteiras entre Guatemala e Honduras 
Britânica; A questão de limites entre o Brasil 
e a República Argentina; Demarcação da fron
teira com a Colômbia; O Barão do Rio Branco; 
A questão de Letícia; Fronteiras do Setor Sul; 
Coletânea de coordenadas geográficas da fron
teira brasileira; O Rio Javarl - tese premiada 
no X Congresso Brasileiro de Geografia; Cria• 
tóvão Colombo e Martim Beham, o mapa e a 
carta de Toscanelll; O Meridiano de Alexan
dre VI e o do Tratado de Tordezllhas; o Tra
tado de 1750. 

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA - A psicologia 
da maldade; O crime passional,.. do ponto de 
vista psicológico e social; O ourõ, Instrumento 
político, econômico e religioso; Os mistérios da 
vida, do cosmos e da pslqué; A doutrina dos 
Estóicos: O Manual de Epiteto, etc., etc. 

Como vêem, senhores, o nosso homenagea
do é dessas personalidades que honram e digni
ficam a nossa Instituição. 

Voltando-me agora para outro dos bene
méritos desta casa, à qual tem dado o melhor 
de seus esforços, quero saudar o Comte. Oli
veira Belo, digno da !áurea que hoje lhe con
ferimos, pelos seus trabalhos e pela sua dedl-

.. 

cação diuturna a tôdas as nossas atividades 
culturais. 

Luis Alves de Oliveira Belo é o trabalha
dor Infatigável, o pesquisador paciente, o hls
torladór probo. Tudo o que pesquisa recebe 
préviamente a critica de proveniência, porque 
tudo o que escreve é sempre bem calculado e 
bem pensado. 

Sua contribuição à história tem sido das 
mais proveitosas para a elucidação de muitos 
pontos obscuros de nosso pretérito. Gaúcho de 
lei; da velha linhagem dos Meneses e Vascon
celos, por um costado, e dos Oliveira Belo por 
outro, êle sabe vibrar ante os episódios he
róicos de sua provincla natal e multo tem 
exaltado os feitos da gente do seu "pago" .· En
trelaçado pelos laços de sangue a Caxias, cuja 
mãe era uma dessas matronas à antiga - uma 
Oliveira Belo - dos arquivos da família Lima 
e Silva, êle Já trouxe à luz mQ.lto documento 
de valor para se complementar o retrato de 
corpo Inteiro dó incllto Condestável do Império. 

Nas páginas.da Revista Maritlma Brasileira, 
da Revista do Instituto de Geografia e História 
Militar, do Instituto Histórico Brasileiro e de 
multas outras publicações cientificas encon
tram-se excelentes trabalhos seus, fruto de 
prolongadas buscas e vlglllas. 

Os conceitos de Oliveira Belo sôbre a His
tória são dos mais austeros e severos. Escreveu 
êle em "Algumas Verdades sôbre o Descobri
mento do Brasil": 

"A verdade na História é um objetivo dlfi
cll de ser Integralmente atll'lgldo porque de
pende principalmente dos historiadores que, 
em geral, por não haverem tomado parte ou 
testemunhado os fatos ou acontecimentos que 
relatam, referem ou criticam, não podem ser 
totalmente verdadeiros. Demais a História, sen
do obra humana, nunca poderá ser perfeita. 

Nela há duas verdades a focalizar em qual
quer acontecimento, a histórica e a real, rara
mente ajustáveis. O seu ajustamento cabe a 
cultos, Idôneos, pertinazes e desapaixonados 
historiadores, que nem sempre logram realizá-lo 
sem omissões, discrepâncias e contestações". 

São, como se vê, conceitos de valor nesse 
erudito ensaio sôbre o descobrimento do Brasil, 
está presente também o geógrafo, pois que, em 
suas páginas, estuda êle as correntes oceânicas, 
a derrota de Cabral, o lugar onde pela primei
ra vez tocou a terra de Santa Cruz, criticando 
autores, contestando versões apressadas, reba
tendo tolices, analisando opiniões, com tal ca
pacidade de conhecimentos, que a gente n110 
sape o que mais admirar em seu trabalho, se 
o historiador vivaz, se o geógrafo em dia com 
a cartografia antiga, ou o oficial de marinha, 
senhor da técnica da arte de marinhar d'anta
nho. l!: um trabalho, em suma, digno da his
toriografia pátria, que pode ombrear com. os 
melhores no gênero e lembra-nos Varnhagen 
e d'Avezac tão ciosos sempre da verdade dos 
fatos e do fundo documental. 

Ainda há pouco, deu-nos substanciosa mo
nografia sôbre "Os Lima e Silva e Pedro I", 
em que demonstra à saciedade os serviços 
dessa familia de generais - do avô, pai e tios 
de LQ.is Alves de Lima todos êles Indefesos 
e autênticos sustentáculos das Instituições, mas 
parcimoniosamente premiados pelo nosso pri
meiro Imperador, como demonstra. 

Quanto a êsse outro Ilustre varão que tam
bém galardoamos, hoje, com o título de sócio 
benemérito, basta o enunciado de suas .meri
tórias atividades para Igualmente justificar o 
acêrto da nossa deliberação. 

l!: que Mário Augusto Teixeira de Freitas, a 
partir de 1920, quando surgiu como dirigente 
dos serviços censltárlos no território mineiro, 
velo Impondo-se em quase todos os grandes e 
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marcantes empreendimentos de base processa
dos no pais. 

Os estadistas do futuro, os homens de es
tudo das gerações que hão de nos suceder neSlle 
perseverante afã de bem servir ao Brasil, 
é quando compulsarem a documentação que 
registará o desenvolvimento econômico e cul
tural do Pais, ficarão de certo, edificados ante 
a permanente presença de Teixeira de Freitas, 
como chefe ou planlflcador de muitos empre
endimentos de base. 

Dai o epiteto com que o classificou certo 
perlodlsta, abismado de sua capacidade profis
sional e o vulto e objetividade de suas campa
nhas, chamando-o de "Incrível". 

Após quarenta e quatro anos de valiosos 
serviços prestados à Nação se retirou da vida 
pública êsse magnifico lutador, que mercê do 
seu eficiente e Ininterrupto labor foi com jus
tiça proclamado - o servidor n. 0 1 do Brasil. 

Criador do sistema estatístico e geográfico 
nacional, Idealizador do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e seu primeiro Secre
tário-Geral; promotor da Convenção Nacional 
de Estatistlca e do Convênio Nacional de Es
tatistfoa Municipal, base estrutural do siste
ma em que se alicerça o IBGE; organizador do 
Serviço de Estatistlca do Ministério da Educa
ção e seu primeiro diretor - a sua extraordi
nária at.lvldade estendeu-se, ainda, a vários ou
tros setores da vida pú bllca e cultural do paih. 

Dotado de elevado espirlto público, contam
se entre as campanhas empreendidas ou co
adjuvadas por Teixeira de Freitas, a que pro
pugnava pela redlvlsão 'política do pais, a: que 
objetivava a Interiorização da Capital Federal, 
a que recomendava a adoção do Esperanto co
mo llngua auxiliar universal, a que sugeria, 
como melhor pol!tlca administrativa, o siste
ma de cooperação Inter-governamental, a que 
visava C'I estabelecimento da simplificação orto
gráfica e a que se propôs levar a. vitalização ao 
mllnlciµlo. 

Homem de ação dinâmica, não permitiu 
que a atuação estatistlca se limitasse à mera 
rotlp.a de acumular números. Ao criticar e In
terpretar a avalanche de dados que la ter dlà
rlamente ao seu gabinete de estudos, robuste
ceu-se-lhe no espirlto a exata e profunda visão 
do• nossos magnos problemas. 

Dai a atividade apostolar que desenvolveu, 
at,ravés de constantes pregações doutrinárias, 
em diferentes campos de atuação ln\fllectua.J., 
Inclusive no selo dos responsáveis pela educa
ção nacional. 

Apreciada a contribuição de Teixeira de 
Freitas, nesse particular, a sua extraordinária 
figura de educador se projeta e se avantaja co
mo pioneiro de multas memoráveis campanhas. 
Os seus relatórios, as suae exposições, as suas 
conferências e as suas memórias e as ativi
dades que desenvolveu no•selo da Associação 
Brasileira de Educação, testemunham êsse as
pecto do seu magnifico a.postolado. 

Antes de situar, especificamente, a atuação 
de Teixeira de Freitas em face da geografia na
cional, quero rememorar aqul,.de maneira su
cinta, outras realizações resultantes das suas 
campanhas; a organização dos serviços estatis
tlcos de Minas Gerais, tendo ali Publicado o 
"Anuário Estatistlco de Estado", o "Anuário de 
Li:glslação e Administração Municipal" e a 
"Carteira Estatistlca do Estado''. No plano fe
deral: a fundamentação e a Iniciativa de que 
resultou a expedição do decreto-lei que de
terminou a realização em ritmo decenal dos 
censos nacionais; o decreto-lei que estabeleceu 
padronização para os núcleos das repartições 
federais de estatl11tlca; as campanhas em favor 
da criação de bibliotecas e museus municipais; 
a reforma do registro civil e a Instituição de 

colônias-escola figuram entre as outras multas 
cogltações que abrasaram o seu espirlto. 

As benemerências dêsse extraordinário ho
mem de ação, no campo da Geografia pátria, ai 
estão gritantes na sua Impressionante eloqüên
cia. O Instituto Bra;sllelro de Geografia e Es
tatistlca, que é bem o fruto amadurecido de 
seus meditados estudos e da sua perse.verante 
pregação doutrinária, velo ensejar condições 
para a existência de uma sábia mentalidade 
geográfica do pais, permitindo a elaboração de 
mapas e estudos e o rasgo promissor de novos 
horizontes às pesquisas relativas à terra e à• 
gente do Brasil. 

Tendo publicado, quando dirigia o serv1Ço 
de estatistlca de Minas Gerais o "Atlas Geográ
fico Municipal" e a "Carta Fislcá e Política" 
daquele estado bem como diligenciado para a 
disciplinação do novo quadro da divisão terri
torial e administrativa do território mineiro, 
por êle organizado, dai lhe nasceu a feliz Ins
piração de associar a Geografia à Estatística, 
sob a égide de um só organismo governamen
tal. Dez anos após a criação do IBGE, 
tal qual sonhara Teixeira de Freitas, êsse outro 
percursor - o mestre Delgado de Carvalho -
fixou com érudlção e bom senso os liames exis
tentes en~re essas duas especializações, esclare
cendo caber à esta tistlca a função de conferir 
foros de ciência à geografia. 

Retomando, meus senhores, a enumeração 
das contribuições dêsse nosso sócio, no âmbito 
geográfico, quero ressaltar, a sua atuação de 
que resultou, a sanção da lei federal n.0 311, 
que marcou rumos lntelramentes novos à divi
são territorial, administrativa e Judiciária das 
unidades federadas, dando-lhe prlnciplos ra
clonallzadores. É: da sua lavra uma contribui
ção sôbre a redlvlsão pol!tlca do pais, como 
também se deve a êle, embora sem o seu no
me, o lançamento da publicação "Problemas 
de Base do Brasil", no qual estão presentes tô
das as nossas urgentes necessidades de ordem 
pública. Também merece referência multo es
pecial, a cooperação dêsse nosso Ilustre consó
cio, quanto ao prosseguimento da série dos 
Congressos de Geografia, promovidos por esta 
Sociedade, pois foi êle um dos primeiros que 
esposou a Idéia da realização do IX Congresso, 
em cuja Comissão Organizadora ocupou cargo 
de relêvo. Mais tarde, o X Congresso da mesma 
série contou, Igualmente, com o entusiasmo 
da sua atividade. 

Els ai, Sr. Presidente e Ilustres consóclos, 
o retrato mal esboçado dêsse Insigne homem 
público que acaba de ser galardoado com o 
titulo de sócio benemérito da "Casa de Pa
ranaguá''. 

Se, como queria o filósofo, - · a beleza 
constitui o esplendor máximo da verdade -
Mário Augusto Teixeira de Freitas, êsse pro
feta de mãos puras e coração magnânimo, ( a 
quem Deus consentiu ver sazonados os frutos 
da sua seara, realizou obra de peregrina beleza. 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatis
tlca, que constituiu o seu grande anelo, ali
cerça, precisamente, o seu Incessante e patrió
tico labor na lndlscutivel precisão da mate
mática e na exata Interpretação dos fatos geo
gráficos. 

Meus senhores: Há no singelo llnguajar da 
nossa gente, uma expressão delicada, que ne
nhuma outra senão ela mesma, exprime com 
propriedade a gratidão: "o amor com amor se 
paga.". - Buscando--& no anônimo acervo da 
cultura popular, para com a fragrância da sua 
graça, testemunhar o agradeclmen,to da tradi
cional "Casa de Paranaguá" a três dos seus 
magnlflcos obreiros desejo com Isso, tomando-a 
por empréstimo, não sei mesmo a quem, re
compensar a Indulgência de quantos me ou
vem e brindar com o mais adequado sentimen
to pátrio os nossos eminentes consóclos Srs. 
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Ministro Fonseca Hermes, Comte. Ollvelra 
Belo e Dr. Teixeira de Freitas, dizendo-lhes que 
pelos seus méritos e pelo prestigio, que sempre 
emprestaram a esta Casa, ela hoje procura 
em parte retribuir-lhe cumprindo o preceito 
p_opular - "-0 amor com amor' se paga". ' 

Após o discurso do Sr. Coronel De Pa
ranhos Antunes, foi dada a palavra ao Sr. Mi
nistro J. da Fonseca 'Hermes, que agradeceu 
a homenagem de que era alvo, pronunciando 
breve improviso. 

ORAÇAO DO DR. TEIXEIRA DE FREITAS 
;...- Focallzando a posição do I.B.G.E. no con
junto da administração bras1lelra e a sua si
tuação em face da reforma administrativa em 
estudo,. pronunciou o Dr. Mário Augusto Tei
xeira de Freitas, antigo secretário-geral do 
I.B.G.E., o substancioso discurso que trans
crevemos abaixo: 

"Vejo-me diante de uma benevolência tão 
generosa, que vai multo além da minha pessoa. 
Entendestes de conceder também a mim, que 
tão pouco nz, o ga1'1.rdão maior, que destinais 
aos vossos grandes beneméritos. Entre êstes, 
hoje, bem se encontram, por feliz Inspiração 
vossa, as duas br1lhantlsslmas figuras, que 
honram por igual ~ Brasll e os quadros desta 
Sociedade, o Ministro Fonseca Hermes e o Co
mandante Ollvelra Belo. A um e a outro peço 
vênia para lhes trazer também, ·de todo o co
ração, as minhas homenagens e congratulações. 

Tão pequeno me sinto eu, porém, o obscuro 
jornaleiro da seara estatlstica, ante êste alto 
testemunho de aprêço que me endereçam os 
Geógrafos do Brasil, que multo me custou 
encontrar palavras com que vos pudesse di
zer da minha gratldãp, sem mellndrar a de
licadeza de vossos sentimentos, 1\0 afirmar, co
mo cumpre que seja aflrmadó, que o vosso 
Julgamento, quanto a mim, foi ditado mais 
pela benevolência do que pela justiça. 

Compréendl, porém, a vossa Intenção, ca
rlsslmos consóclos. E a - nobreza do vosso ver
dadeiro e oportuno alvo é tamanha, que me 
toca multo mais. E bem mais profundamente 
me comove, do que se a méritos pessoais, 
acaso realmente existentes, houvésseis querido 
11'.l.vocar nesta solenidade. 

Bem vejo o meu nome, por motivo exclusi
vo da iniciativa que os fados benévolos me 
permitiram tomar, vos serve apenas de slmholo. 
Simbolo de uma grande Idéia, que marcha vi
toriosamente, para· bem do Bras11: a idéia da 
cooperação estreita e permanente entte a Geo
grafia e a Estatistlca, que constltui o único 
melo de dar-se ao pais, nas condições que são 
as nossas, o exato conhecimento da sua fisio
nomia territorial e humana, dos seus prdble
mas, dos rumos errados que tomou, do ·porte, 
verdadeiro do seu destino, das suas Imensas 
posslb111dade~ de progresso e fel!cldade que pe
dem aproveitamento tntellgente, e das Iniciati
vas corajosas que lhe cumpre tomar. Sim, cum
pre-lhe tomar, custe o que custar, se nãQ qui
ser abandona.r definitivamente o destino de 
grandeza, no sentido mais alto e nobre da pa
lavra, que as Fôrças do Alto manifestamente 
lhe reservaram pelas mãos fortes e pródigas da 
heróica Nação Portuguêsa. 

Tal acontecendo tenho• é claro, que vos 
agradecer a escolha da minha pessoa ~ Que 
com Isso se sente deveras exaltada, além de 
tudo que pudesse ambicionar - para rece
ber em nome dos muitos a quem em verdade 
se destina, a justa expressão do vosso propósito. 
E sabe Deus sob que viva emoção o faço ... 

Multo obrigado a Vossa Excelência, egrégio 
Presidente, a quem ora pertence a responsabl
lldade de tudo quanto aqui se resolveu sô
bre esta solenidade. Multo obrigado, lgualmen-. 
te, aos colegas que cobriram com o seu presti
gio a intenção '(lesta homenagem. Obrigado a 

todos os prezados consóclos que a preparai;am; 
e, a.inda, às eminentes personalldades que aqui 
compareceram para dar maior brilho a esta 
sessão. 

Personalldades dentre as quais, por com
preenslvels afinidades de sentimentos e pre
ocupações patrióticas, quero destacar , o emi
nente Pr9sldente do Instituto Brasllelro de 
Geografia e Estatistlca, s. Exc!a. o Desembar
gador Florêncio de Abreu, e o Uustre Secretá
rio Geral do Conselh,o Nacional de Estati&tlca, 
o prezaçio amigo Professor Maurlclo Fllchtlner. 

Multo obrigado igualmente a todos os co
legas, companltelros de labuta estatlstlca, aqui 
presentes,. e Integrantes dos quadros dos dife
rentes órgãos do I.B.G.E. e da Sociedade Bra
sileira de Estatistlca. Por último, mlloB com ex
pressão mais intima de afeto e simpatia, 'de
claro-me ~ratlsslmo, a êsse nobre companheiro 
de ideal, o Coronel De Paranhos Antun11s. Há 
multo, desde a nossa jornada que foi o Ba
tismo Cultural de Goiânia, conheço e admiro 
seus estudos da realldade brasllelra, as brilhan
tes qualidades de cultura e de caráter, - pre
dicados que lhe exornam a personalidade, sob 
a lnspftai;:ão de um patriotismo vigilante. 
E sei do seu propósito constante de propugnar 
antes de tudo o bem públlco. Com os meus 
agradecimentos, justo é que lhe renda, e faço-o 
sob profunda emoção, o preito da minha maior 
estima. Preito a que peço licença para juntar 
os votos pelo êxito brilhante, que tudo prognos
tica e todos esperamos, de sua administração à 
testa da Secretaria Geral do Conselho Nacio
nal de Geografia.. Que êllse êxito seja mais uma 
vitória da grande causa a que êsse sodallclo se 
devota. 

Meus Senhores! Cumprido o dever Inicial 
Para. com a Sociedade Brasllelra de Geografia e 
os que com e>a se solidarizaram nesta solene 
sessão, sollclto agora a vênia de que necessito 
para cumprir um outro dever, que do primeiro 
decorre. !!: para prestar minha homenagem, que 
seré. também testemunho de gra.l(idão pessoal, 
mas sobretudo justiça, a todos quantos - e são 
dezenas de m1lhares - espalhados por todo o 
pais - muitos jé. desaparecidos, e não pou
cos sacrificados no cumprimento do dever -
contrlbu!ram de qualquer forma, direta ou ln
dlretamertte, para o triunfo das idéias, dos mé
todos e do programa de trabalho, de que resul
tou no Bras11 a fecunda cooperação entrp a 
Geografia e a Estatistlca. Pois outra coisa não 
é o que ,ocorre, agora e aqui, senão 11. p;ovação 
e a exaltação, pela forma mais solene de que 
esta Sociedade dispunha, do preço patriótico e 

1 cientifico. que lhe merece o esfôrço magnifico 
que aquêles novos bandeirantes do Brasll rea
llzaram de 1920 para cá, levando a efeito três 
recenseamentos gerais da República, contri
buindo para o conhecimento Integral do terri
tório pátrio, munlciplo a munlc!plo, distrito a 
distrito, quase diria, patmo a palmo, e reall
zando uma obra de prospecção estat!stlca que 
não encontra slmllar no continente. 

A Nação talvez ainda não tenha fl'ito Idéia 
justa, do labor penoso; dlflcil, cheio de tro
peços quase lntransponivels - que tantos sa-

1 crlficlos exige e é tão mal recompensado, -
por ela atrlbuldo aos seus Estatistlcos e Geó
grafos, das mais modestas às mais elevadas ca
tegorias. Eu testemunhei, porém desde 1907 e 
dêle participei, no decurso de quase cinqüenta 
anos. E se a mim me coube exprimir-lhe os 
frutos multas vêzes, .como resultado do traba
lho anônimo de dezenas de milhares de servi
dores, que tudo deram de si sem nunoa pensar 
em sl, justo é que também seja eu que receba 
e lhes transmita a homenagem, a êles real
mente destinada, desta Sociedade, o órgão mais 
alto que lhes poderia fazer justiça perante a 
mstória e perante a Pátria.. 
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Eu sei, - e sei-o de experiência própria -
o que custa aos Estatlstlcos e Geógrafos a dura 
tarefa que lhes é confiada, seja· nos recessos 
dos gJLblnetes •. no planejamento das campa
nhas ou na análise dos resultados; nas secções 
em que se desenvolvem as tarefas mecanizadas 
ou as atividades elaboradoras ou complementa
res, de rotina; ou, ainda, no trabalho .externo, 
no "serviço de campo", cujos agentes são ru
demente experimentados, não só pelas Incom
preensões e Incultura daqueles para quem ape
lam e que tudo temem do Govêrno, mas ainda 
pelos perigos sem conta, carências e descon
fôrto que todos enfrentam nas Intermináveis 
viagens, durante as quais muitos encontram 
por vêzes a Invalidez, vêzes outras a morte por 
acidente ou traiçoeiras moléstias, - em tôda 
a parte e de qualquer modo, o labor dos Geó
grafos e dos Estatlstlcos é dlflcll e qe graves 
responsabllldades. 

Posso, pois, devo e quero dizer-vos, alto e 
bom som; os Geógrafos e Estatlstlcos são na 
realidade, sob o mais lldimo julgamento, bene
méritos servidores da Pátria, seu merecimento 
cresce na razão direta da obscuridade e anonl
ma to ·das labutas diárias, onde não falta o sa
crlflclo Ignorado, e que orfanam e desgraçam, 
não raro e sem rem.édlo, Inúmeros lares. ru.es 
é: que têm feito em verdade tudo 0 que o Bra
sil possui como conhecimento do que é e do 
que vale, através das observações, pesquisas, 
estudos e levantamentos a que procedem. 

A êles, meus Senhores, a êsses heróis des
conhecidos; a êesee pioneiros Incansáveis da 
grandeza do Brasil, é que eu, compreendendo 
bem o sentido deita homenagem, transmito por 
inteiro a glorificação, o reconhecimento, o 
aprêço vosso às atividades, feliz e defln,ltiva
mente conjugadas, da Eetatlstlca e da Geqgra
!la brasileiras. 

Aqueles, porém, que foram Estãtlstlcos e 
Geógrafos ao mesmo tempo, permiti que leve 
a vossa homenagem, de um modo especial, evo
cando numa simbólica e expressiva represen
tação, as figura.e inesqueclveie que mais lm
pressionantemente possulram o heroismo, a pro
bidade e o devotamento. de que os nossos Es
tatísticos-Geógrafos têm dado os mais edifican
tes exemplos. 

Refiro-me, senhores, e com que enterneci
mento recordo essa19flguras que se me torna
ram tão caras! - a lilldebra.ndo Clark, a José 
Ximenes César, a Afonso Gualra Heberle, a 
Ararlpe Macedo, a Alberto Cerqueira Lima, to
dos êlee, bem o posso dizer, prematuramente 
sacrificados no cumprimento do dever; e mais, 
êste ainda felizmente entre nós, ao companhef
ro admirável, que p'erdida a saúde nas duras 
contingências do seu cargo, cruzou centenas de 
vêzes os céus do Brasil, instalando e fazendo 
funcionar o verdadeiro alicerce do sistema esta
tlstico-geográflco brasileiro --,- a rêde de agên
cias municlpals do I.B.G.E, Refiro-me -
muitos .de vós Já o adivinhastes, a quem coube, 
na crlaçl!.o do Instituto, a tarefa ma1s espinho
sa, a de Inspetor Geral, e que, no desempenho 
do cargo, era o devotamento em pessoa, a pru
dência em ação. O seu nome, o nome do nosso 
"mlllonárlo do ar", é Ruben da Sllva Guelros. 

Nestes breves instantes de sllêncio, em que 
a minha voz emocionada se calou, vossos c0ra
ções me acompanharam, estou certo, na ho
menagem carinhosa .que as mlnty.s palM•ras, 
tocadas daquela grandeza que os feitos altruls
tas têm sempre consigo, e interpretando com 
justeza a vossa intenção, levaram em vosso 
nome, em nome do Brasil, e por sôbre o Bra
sil todo, aos que lutaram e vencerarµ, ou lu
taram e foram vencidos pela adversidade, ou 
ainda lutam, trabalhando como geógraf&S, co
mo estatlstlcos, ou então, servindo à Geografia 
por intermédio da Estatlstlca. 

Consócios e amigos! A obra que focalizas- , 
tes, concedendo-mi;. o vosso diploma de bene• 
merêncla tem também um nome-&lntese, que 
está acima de quantos nela participaram e que 
soube corporificar, engrandecer e tomar vito
rioso o· ideal a que se dedicou a grande vlda de 
Bulhões Carvalho. 

Levando a vossa homenage~. como de jus
tiça, pata os que se sacrificaram, se sacrificam 
e ainda hã.o de aacrlflcar-se a serviço da Geo
grafia e da Estatlstlca, é-me imperioso dever 
levá-la também àquele que realizou o mllagre 
de sintonizar tantos corações, tantas vontades, 
tantos devotamentos, tantas aspirações nobres, 
ao serviço da nossa causa. 

Aqui e agora, a vossa homenagem, que 
também faço minha toto corde, dirige-se ao 
lncllto chefe que nos levou à vitória. Cabe 
essa homenagem, na sua mais alta éxpressAo e 
lldlma Justiça, a José Carlos de Macedo Soares. 
Quero dizer, esta homenagem cabe ao brasllelro 
sem cuja atuação compreensiva, prestigiosa, 
prudente e esclarecida, sempre inspirada por 
extraordinária bondade e incomparável destn
terêese pessoal, não possuiria agora o Braell 
esta Instituição magnifica - magnfflca, slm, é 
forçoso reconhecermos - o Instituto Brasllel.?O 
de Geografia e Estatística, que fol obra sua, 
depois que o presidente Vargas lhe aprovou o 
plano, onde se consubstanciara, é Justo lem
brá-lo, o pensamento de dois homens de go
vêrno que o precederam na compreensão dos 
nossos problemas, Juarez Távora e Francisco 
Campos. 

Uma coisa é certa, entretanto, meus se-
nhor11s. • 

A obra que Macedo Soares conduziu à vl• 
tória com a cooperação de dezenas de mllharea 
de brasllelros, não se teria tornado realldade, 
se não houvesse granjeado a compreensão e o 
apolo do chefe do govêrno. Eis que o reco
·nhecimento clvlco de todos nós há de dirigir-se 
por último e no mais alto sentido, ao artlflce 
politlco que lhe deu corpo e a lançou como 
uma das fôrças mais poderosas, a serviço doe 
fundamentais problemas da realldade nacional. 
Ao presidente Vargas, pois, honra e glória pelo 
grande e inestimável serviço que prestou à 
Geografia e à Estatlstlca, criando, mantendo e 
sustentando o Instituto Braslleiro de Geografla 
e Esta tlstlca . 

Vejo agora, meus compatriotas e amigos, 
que poderia eu, nesta grata oportunidade, em. 

• que endereçais os vossos mais generosos e en
corajadores sentimentos aos que procuraram,, 
nas atividades conjugadas da Estatlstica e da 
Geografia, um dos mais salutares remédloe 
para muitos dos males que afligem a nossa 
Pãtria, dirigir-vos também um apêlo. Apêlo que 
vos encontraria por certo predispostos a uma 
atitude de compreensão e simpatia. Quereis 
permitir que o formule? ... 

Vejo que não me negais a vênia pedidà. E 
reallzarei o meu propósito em bem poucas pa-
lavras. · 

A opinião 'públlca precisa prestigiar, com • 
lnterêsse e carinho, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca, cujo advento e at11&· 
ção tão grande interêsse e aplauso Já merece
ram desta Casa. Assim é preciso para que não 
pereça essa Instituição que o Presidente Var
gas em momento felf-z dellberoú dar a9 BraSll. 
E o Instituto tem uma vitalldade extraordJná• 
r1a. E sobreviverá por certo a todos os sobressal
tos e percalços que os acontecimentos lhe de
pararem, por mais imprevistos e perigosos que 
êles sejam. Como não poderia deixar de acon· , 
tecer, aliás, a tôdas as Idéias generosas que lu~ 
;~:I'a,dr:_la sobrevivência em ben~lclo da coletl• 

Mas há um perigo Iminente, não a preve• 
nlr, mas a afastar. 
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:t o desvirtuamento da Instituição por fôr
ça de medida legislativa jà Infelizmente en
caminhada, e que a afastaria do seu rumo, do 
seu destino, da sua finalidade, retirando-lhe a 
"pedra de ângulo" - o principio de coopera
ção - para acabar tornando-a Inútil e contra
producente; medida, além do mais, que, se aca
so prevalecesse, feriria preceitos constitucionais 
e de ética poll~ca. 

Hà necessidade, pois, seja proclamado por 
quem tiver autoridade para tanto, que não 
està errada em ponto algum a estrutura atual 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatls
tlca . Haverà nêle, é natural, Inúmeros aperfei
çoamentos que devem ser Introduzidos pouco a 
pouco, coerentemente com os seus justos prln
clplos cardeais . Nas suas linhas essenciais, é 
fàcll verlflcà-lo, não hà nada que mudar, mas 
multo que realizar ainda. 

Por outro lado, hà lições de experiência do 
Instituto, que preélsam ser encarecidas à aten
ção dos nossos dlrlgen tes. 

O perigo Imediato a afastar é a transferên
cia do Instituto "para a jurisdição" de um Mi
nistério, tal como, em virtude de um lapso la
mentàvel, estabelece a projetada "reforma 
administrativa". Como um sistema Intergover
namental de serviços geográficos e estatlstlcos, 
que pertencem simultâneamente, cbmo não po
dem deixar de pertencer à União, aos Estados 
e aos MlJnlc!plos, o Instituto possui, nitidamen
te, lnconfundlvel caráter nacional, que ultra
passa o campo de jurisdição de qualquer Mi
nistério, a que fôsse erradamente subordinado. 
Dar a um dos Ministérios jurisdição exclusiva 
sôbre êle, seria nagar a jurisdição que também 
cabe, por sua própria natureza, estrutura e 
destino, a todos os demais, bem assim aos Es
tados e aos Munlclplos . Jurisdição coletiva, 
essa. que é exercida por Intermédio dos Conse
lhos Nacionais de Geografia e de Estatlstlca, 
nos quais se fazem representar todos os Go
vernos. Seria dar a um órgão da administração 
federal o · direito de Intervir em todos os Mi
nistérios, e também no exerclclo de funções 
g_overnatlvas que pertencem por Igual aos Es
tados e Munlclplos. Tais funções não podem 
ser transferidas à União, porque Isto seria ln
déblta "Intervenção federal". E ainda menos 
por ato unilateral da mesma União, o que 
seria manifestamente anti-convencional e anti
constitucional. Demais disso o Instituto é uma 
organização "sul generls". Resulta de formais 
compromissos entre a União e as Unidades Fe
deradas . Tais compromissos, firmados que fo
ram, solenemente, na Convenção Nacional de 
Estatlstlca, assentaram de maneira lnllud!vel 
e. autonomia do sistema, expressa na subordi
nação direta ao Chefe da Nação, em virtude do 
livre aasentlmento dos Governos Compactuan
tes. Te.í que.!, aliás, está lmpllclto na lógica das 
atlvlde.des do sistema 'estatlstico-geográ.flco bra
sileiro, e tão ajustadamente corresponde, com
pletando-o, ao alvitre de criação, no mesmo 
projeto da Reforma Administrativa, c;to Conse
lho de Organização e Planejamento diretamen
te subordinado ao chefe do govêrno. 

l!: mister que a atual subordinação preva
leça, porque ela é a chave de abóbada do sis
tema. Sem ela, a Instituição se desvirtuará. to
talmente, deixando a mais disso, atingido um 
delicado ponto de ética polltlca, ums. vez que, 
dessa forma a União estará denunciando, por 
ato unilateral, a Convenção Nacional de Esta
tlstlca, não mais levando em conta os compro
ml8S06 ali expressamente assumidos, aliás, In
dependentemente de qualquer previsão de de
núncia, da sua parte. 

:t questão, pois, vite.l pe.ra o Instituto. E 
questão que e.teta a um IS6 tempo o cumpri
mento da Lei Magna, da lei ordinária e de 
um texto convencional de que a União não se 
pode desligar "ad llbitum" por ato unilateral. 

Demals, mudada aquela subordinação, subver
tida ficará a Instituição no seu caráter, nos 
seus princípios e . em toda a . sua ·virtualidade 
operativa. 

Ora, o Instituto deve continuar - quem 
negaria a conveniência disto? - a articular 
serviços das mais variadas dependências admi
nistrativas; a manter a cooperação entre a 
Geografia e a Estatística; a conservar o caráter 
municipallsta das suas atividades; e a atuar 
com a autonomia que lhe garantem os com
promissos assumidos, e que torna necessária. 
O fato de depender a Instituição de todos os 
governos, mas sem ficar subordinada exclusi
vamente a qualquer dos órgãos administrativos 
dêste ou daquele dentre os poderes seus cons
tituidores. 

A atual estrutura do Instituto tem agora 
um rumo definido, que de maneira nenhuma 
poderá ser abandonado sem levar ao malôgro 
o sistema. Essa diretriz é a sua atuação direta 
em cada um dos munlclplos do pais. Isto foi 
conseguido com rara felicidade, graças à coope
rativa Intergovernamental que as municipali
dades estabeleceram entre si, vlnculadamente 
ao sistema já antes lnstltuldo entre a União e 
os Estados. l!:sse estatuto tem sido aplaudido 
por todos os Congressos de Munlclplos. E por 
melo de sua fiel execução, a totalidade das 
comunas brasileiras, da mais rica à mais po
bre, possuem um serviço de coleta-estatlstlca 
que se aperfeiçoa dia a dia. E êsse é preci
samente aquêle serviço sem o qual não pode 
haver estatlstlca, nem também geografia; nem 
para o munlclplo, nem para o estado, nem pa
ra a União. O financiamento dêsse enorme e 
valiosíssimo trabalho é feito ~ela renda muni
cipal da "taxa de estatlstlca", a qual reserva ao 
IBGE, da parte dos Munlclplos, o quantita
tivo anual de cem milhões de cruzeiros. Im
portância que completa equitativamente as 
contribuições da União e dos Estados para o 
mesmo fim. 

Fôsse êsse sistema acaso para modificar-se, 
e evidentemente só o poderia ser sob dupla 
condição. Primeiro, por fôrça de um protocolo 
adicional à Convenção Nacional de Estatlstlca. 
Segundo, na dependência da criação de recur
sos financeiros "nacionais" que se empregas
sem no custeio do sistema como contribuição 
única e conjunta da União, dos Estados e dos 
Munlclplos. 

l!:ste segundo e.specto cA questão se prende 
evidentemente e.o primeiro. Pprque, se o siste
ma periclitar na sua autonomia e no acata
mento devido aos seus fundamentos lógicos, 
convencionais, éticos e constitucionais, tam
bém periclitará. o seu fundamento financeiro e 
admlnlstratlvo. E perdida estará tôda ou quase 
tôda a sua capacidade realizadora em face dos 
condicionamentos e dificuldades de toda sorte 
a que se acham prêse.s suas responsabilidades. 

Posso agora formular-vos a primeira parte 
do meu apêlo. l!: para que não falte a mani
festação do pensamento desta Casa perante 
o Congresso Nacional, a fim de que se corrija, 
em tempo, o êrro do projeto de Reforma Admi
nistrativa, e tique resguardada a estrutura or
gânica do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca, conservando-se-lhe, como é justo, a 
pos1ção e condições que lhe deram a Conven
ção Nacional de Estatlstlca e os Convênios de 
Estatlstlca Munlclpe.l. Creio qua a vossa ·be
nevolente acolhida a êsse pensamento está de 
antemão assegurada pelas mesmas decisões de 
que decorreu esta solenidade. 

A segunda parte do apêlo que me senti au
torizado a apresentar-vos nesta histórica ses
são, prende-se também a assunto de relevO.n• 
ela nacional. E não me surpreenderé. vossa 
solução favorável, uma vez que as vossas tradi
ções, ás vossa.à disposições estatutá.r1e.s, o vosso 
patriotismo vigilante, a propiciam sem dúvida. 
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E'orque o de que se trata é encaminhar, enco
:ajar ou favorecer, as modificações - que não 
podem ser superficiais, - de que carece nesta 
ti.ora crucial da História, a Federação Brasileira, 
L fim de que lhe seja dado superar vltoriosa
nente, consolldada e engrandecida, os choques 
l sobressaltos que se avizinham e vão pôr à 
prova a sua capacidade de sobrevivência. 

Refiro-me ao estudo e debate, para opor
~unos pronunciamentos dos diferentes itens do 
Ideário de reforma nacional, que o Conselho 
)!"acional de Estatistlca, com o apolo expresso 
JU tácito do Conselho Nacional de Geografia, 
1em preconizando sotl a inspiração das pros
pecções nacionais, de caráter geográfico e es
~atistlco, que tem cuidadosamente efetuado. 

O esquema de reorganização a que aludo, 
toi elaborado por .expressa determlnação do 
presidente Vargas. De maneira resumida, em
oora, e apenas quanto à parte que comportava 
iivulgação, consta êle de uma das Resoluções 
io ConseU10 Nacional de Estatistlca, e está 
~ubllcado · sob o titulo "Problemas de Base do 
Brasil". 

As idéias al1 ventiladas reconhecem ur
{êncla e prioridade absoluta quanto à mudan
;a da Capital para a região de Formosa, onde, 
im situação de altitude que asseguram esplên
iido cllma, se encontram, num ponto central 
10 mapa do Brasil, suas três grandes regiões 
potâmicas, a dominar um perfeito sistema de 
.1nhas naturais de comunicação, interior, cujo 
ponto central dista, em tôdas as direções, mais 
ie mil quilômetros da nossa Unha de frontei
ras, terrestres ou maritlmas. 

Tema 1mportantiss1mo de que o ideário 
~ambém cogita é o da reestruturação territo
rial, sugerindo o reajustamento do quadro fe-
1erat1vo e, sobretudo, a elaboração de uma lei 
Jrgânica da divisão territorial, Jud1c1ár1o-adm1-
ci1strat1va. Isto como recurso único dlsponivel 
para que a União possa em têrmos de slnceri
iade politlca, resguardar a autonomia dos mu
o.1cip1os, pela qual é responsável, mas que, por 
talta daquela lei, ficou relegada ao plano de 
1eterm1nação caduca, como letra morta, uma 
vez que as unidades municipais, via de regra, 
podem ser suprimidas ou mut1ladas a qual• 
:i.uer momento, sem fundamentação que aten
ia aos 1nterêsses das populações e do pais, ao 
sabor exclusivo das chamadas "1njunções par
~1dár1as". 

O plano ainda aborda outros pontos que 
ierla longo enumerar aqui. Mas seja lem
orado, apenas, que entre êles se destaca o su
!>;estlvo alvitre das Uniões Municipais, cuja 
Instituição, de maneira racional e sistemática, 
>erla - tudo o indica - o melo Justo para se 
~ssegurar a vitalidade, direi mesmo, o sentido 
prático da "Campanha Mun1c1pal1sta". Porque 
istá ai a medida capaz de permitir aos mun1-
~ip1os assumirem efetivamente, na evolução da 
vida nacional, o papel que a nossa ordem só
cio-econômica e politlca com justiça lhes re
ierva. 

Não me deterei, senhores, aludindo aos de
mais alvitres. Multo embora entre êstes tam
oém esteja a "cooperação 1nteradm1nlstrat1va", 
cuja extensão se propugna a outros campos de 
~ção governamental além dos da Geografia e 

Unidades 
AMAZONAS 

ESTUDO DAS ENCHENTES DO AMAZONAS 
E'ELO CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
- O Conselho Nacional de Geografia está, no 
nomento, promovendo estudos da atual cheia do 

-5-

da Estatistlca. Contudo, permlti que antes de 
concluir, destaque 11ge1ramente, para que vossa 
atenção, se possivel, se prenda de modo espe
cial a êsse item, o que diz respeito ao esquema 
referente à reforma do func1onal1smo púbUco, 

. como ponto de partida para a Reforma Social. 
Nesta hora histórica, meus senhores, a ne

nhuma Nação será dado fugir à contingência 
de modificações profundas nas suas estruturas 
sociais. E essa remodelação há de inspirar-se em 
sentimentos de Justiça e fmternldade. :Mas 
sem deixar de resguardar a personalidade hu
mana e os seus mais altos atributos. TUdo nos 
mostra que, no Brasil, a reforma social, há de 
ser "sol1dar1sta", ·sim, mas, também, "cristã", 
isto é, justa e pacifica, preservando a Uber
dade. 

Ou muito enganado estou, ou o esquema 
que o Conselho Nacional de Estatistlca desen
volveu sob a inspiração de Macedo Soares, em 
duas das sua.a Resoluções, satisfaz aos anseios e 
às preocupações de prudência das melhores 
e mais pr1v1leg1adas 1ntel1gênc1as que se de
tiveram no seu exame, sem fazer calar o co
ração. 

Pois bem, meus eminentes compatriotas. 
Seria, creio, a maior alegria no ocaso da mi
nha vida públlca, quando, por deficiência da 
visão, Já dei por encerradas as minhas ativida
des profissionais, mas ainda conservo a inspira
ção quase obsessiva do pensamento de "me
nos injustiça e mais fraternidade" na convi
vência entre os homens, em particular na co
munidade brasileira, como um modêlo que há 
de ser - espero-o - no selo ·da comunidade 
internacional; ser-me•la - disse - motivo de 
1nd1zivel contentamento, assistir a um movi
mento - partido dêste sodalicio, onde tantas 
1ntel1gênc1as de escol e tantos corações gene
rosos se preocupavam com os problemas da 
Terra e da Gente do Bras11, - que tivesse por 
objetivo promover o exame, o debate, a fito 
de serem formulados os pronunciamentos que 
a vossa sabedoria inspirasse, daquele esquema 
que o Conselho de Estatistlca ofereceu, ao 
mesmo tempo, aos nossos homens de ação e 
aos nossos homens de pensamento. 

Que fôrça imensa teriam as vossas suges
tões! E diante de fôrças como esta, cedem, não 
podem deixar de acabar cedendo, os precon
ceitos, a inércia, o mêdo, a rotina e todos os 
subalternos motivos que não encontram apolo 
nas verdadeiras exigências do bem coletivo. 

Nessa grata esperança, meus amigos, e com 
o pensamento mais uma vez erguido a essas 
iluminadas alturas em que antevejo o Bras11 
um dia colocado ·pela vontade reallzadora e 
Justa, e pela 1ntel1gênc1a esclarecida dos seus 
filhos, aqui encerro minha alocução. Encerro-a 
repetindo-vos o meu "multo obrigado" com que 
a comecei, mas dirigindo também li.os Poderes do 
Alto uma súpUca fervorosa: Que neste mo
mento tão grave para os destinos do mundo, 
e da nossa Pátria em particular, Deus inspire 
os Bras1le1ros, sob as bênçãos da Peregrina Vi
sitante, a quem aprouve, renovando nossas es
peranças de paz e justiça entre os homens, vir 
pessoalmente abrir entre nós o "m1lên1o de 
ouro", os tempos novos da era plena da fra
ternidade humana, a era de Fátima". 

Federadas 
rio Amazonas, estudos êsses que estão a cargo 
do geógrafo Lúcio de Castro Soares, técnico 
do mesmo órgão. 

Três são as áreas a serem visitadas: a de 
Manaus, incluindo as várzeas da confluência 
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do rio Bollmões e o rio Negro, assim como o 
primeiro trecho do Amazonas; a do Pe.rtntins 
que compreende e.s várzeas do baixo Ame.zonas; 
e, finalmente, a de Santarém. Nesse.a duas úl
timas é.reas existem grandes plantações de juta 
e criação de gado. 

As pesquise.a têm por objeto o estudo das 
causas e extensões da atual cheia, fisiografia 
do leito, e conseqüências do fenômeno sôbre a 
economia da região e à vida das populações 
locais. 

BAHIA 

CRIADA A SECÇÃO BAIANA DO INSTI
TUTO BRASILEffiO DE GEOPOLtTICA - CO
MO ESTA CONSTITUIDA A PRIMEmA DIRE
TORIA DA REFERIDA SECÇÃO - Perante 
grande assembléia realizou-se a 28 de maio 
do corrente a instala~ão da secção baiana do 
Instituto Brasileiro de Geopolitica. Credencia
do pelo presidente nacional para fundar a con
gênere estadual do referido instituto, presidiu 
o ato o Dr . Jaime de Sã Meneses que discursou 
traçando os rumos da nova entidade cultural, 
destinada a cooperar com os poderes públicos 
na solução de problemas geopol!tlcos, econô
micos e sociais. Referiu-se, também, ao papel 
reservado às agremiações dêsse gênero. 

Nessa mesma reunião foram lidos os es
tatutos do Instituto Brasileiro de Geopolitlca 

pelos quais deverã reger-se a secção baiana, 
cuja primeira diretoria ficou assim constituída: 
Presidente : prof . Guilherme C. R. Marbe.ck; 
1.0 vice-presidente: dr. Jaime de SI\ Meneses; 
2.0 vice-presidente: prof. Jorge Calmon; secre
târio-geral : prof. Elolvaldo Chagas de Oliveira; 
1. 0 secretãrio : prof. AI berto Sll va; 2. 0 secretã
rlo : dr. Dera.Ido Iné.clo de Sousa; ore.dor: dr. 
Luís Monteiro; 1.0 tesoureiro : dr. João Gonçal
ves de Carvalho; 2.0 tesoureiro: dr. Renato 
Franco ; bibllotecé.r101 dr. Antônio Jesulno dos 
Santos Neto. · 

MlNAS GERAIS 

IMPORTANCIA DA USINA DE ITUTINGA 
EM CONSTRUÇÃO - Estão em andamento e.a 
obras de construção da usina de Itutlnga, no 
Estado de Minas Gerais, a segunda, em poten
cial, das grandes centre.Is elétricas que vêm 
sendo construidas pelo govêmo mineiro. 

A usina em questão terã capacidade pare. 
gerar 50 mil cavalos-vapor que serão utilizados 
ao longo e no raio de ação de linhas de trans
missão que servirão a Lavras, São João d'El Rei, 
Barbacena, Lafalete, Bom Sucesso e Oliveira, 
entrosando-se ainda com os sistemas da Com
panhia Sul Mineira de Eletricidade, da Rêde 
Mineira de Viação, da Usina de Gafanhoto e 
de Salto Grande. O custo dessa obra estã or
çado em duzentos e trinta milhões de cru~ 
zelros. 

Certames 

ESCOLA DE MINAS DE OURO PR:tTO -
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PETROLEO 
- :tsse tradicional estabelecimento de ensino 
unlversltãrio organizou para o corrente ano, 
em colabore.çl\o com o Conselho Nacional de 
Petróleo, um curso de especialização pare. en
genheiros de minas, sobretudo os que exercem 
atividades nos setores relacionados com a pros
pecção geológica e ·geofisica do petróleo. Trate.
se de inicie.tiva oportuna que vem atender a 
uma exigência do ensino técnico do Brasil . As 
disciplinas dêsse Curso estão distribuídas pelas 
seguintes cadeiras : Geologia Estrutural; Sedi
mentologia e Geologia do Petróleo; Geofísica; 
Complementos de Paleontologia e Lavre. do Pe
tróleo. A matéria de cada cadeira conste.rã " de 
um programa, devendo ser observada a distri
buição de assuntos abaixo: Geologia Estrutu
ral: estudo morfológico e Interpretativo das es-

truture.s locais e regionais. Mapeamento de es
truturas. Leitura e Interpretação de cartas geo
lógicas; Sedimentologia e Geologia ão Pdróleo: 
Petrografia dos sedimentos: composição, tex
tura e classificação petrogrãflca; gre.nulometrla 
e resíduos pesados; propriedades texturals e 
estruturais em relação com a acumulação de 
petróleo - Petrologia dos sedimentos. Fãcies 
de deposlçl\o e contrôle tectônico. Petróleo, sua 
gênese migração e acumulação. Distribuição 
geogrãflca e geológica. Geofísica : Métodos sls
m!cos, gravlmétrlcos, magnéticos, elétricos, etc., 
de prospecção. Registros elétricos de poços. 
Complemento àe Paleontologia : Estudo dos in
vertebrados fósseis . Mlcropaleontologla; Lavra 
ão Petróleo : Perfuração de poços. Extração de 
petróleo e captação de gl\s natural. Problemas 
relacionados com a perfuração, extração e 
transporte. 

Exterior 

ESTADOS UNIDOS 

DADOS SOBRE A POPULAÇÃO MUNDIAL 
Os órgãos técnicos das Nações Unid&11 esti

mam que a população mundial dentro dos 
próximos 30 anos atingirá um aumento de 
quase 25% . De acôrdo com esta estimativa, ha· 
verá na face da Terra, no ano de 1980, 
2 .976 .000 .000 a 3 .636.000.000 habltantee. Leve.no
do-se em conta o total de 2 .400.000 .000 regis
te.do em 1950, será de 660 mUhões a diferença 
entre as cifras em referência. 

FRANÇA 

COMISSÃO INTERNACIONAL PARA EX
PLORAÇÃO cmNTtFICA DO MEDITERRANEO 
- Estêve reunida em Marselha de 20 a 25 de 
outubro de 1952 a Subcomissão de,' estuda 
pare. os lagos e lagunas da Comissão Internacio
nal para exploração cientifica do Mediterrâneo. 
Compareceram cientistas franceses, Italianos, 
espanhóis e de outros palses Interessados nos 
problemas ali debatidos. A próxima reunião do 
referido órgão tmte.rã da definição de têrmos 
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morfológicos lacustres e examinará também a 
possib111dade de unifortnlzar os métodos de 
medição usados na biologia lacustre. 

A ELABORAÇAO DO NOVO MAPA DA 
FR.ANÇA - Calcula-se que dentro de 30 anos 
estará pronto o novo mapa da França, na es
cala de 1 : 20.000, em três cores, com mais de 
200 sinais convencionais, e que está sendo ela
bore.do pelo Instituto Nacional Oeogràfico da 
França. Compor-se-á êste mapa de 8 236 fôlhas. 

ITALIA 

EM PREPARO UMA NOVA CARTA DA ITA
LIA - Pelo Instituto Geográfico Mllltar de 
Florença, na Itàlia, foram editadas as sete pri
meiras fôlbas da nova carta italiana a 200 000, 
obediente às mais recentes técnicas da carto
grafia modems. 

AUSTRIA 

CRIADA UMA SOCIEDADE PARA ESTu'Do 
DOS GLOBOS ANTIGOS - Em Viena foi Cria
da recentemente junto ao Globus Museum Co-

ronellt-Weltl>unà der Globus /reunde (Societa& 
Coronelllana Amicorum Oloborum) instituição 
destinada a incentivar o estudo sistemático doa 
globos antigos, encaminhar aos antiquàrlos 
consultas sôbre êsses e promover a fabricação 
de globos modemos. 

l!: presidente da sociedade o Sr. Robert; 
Haart, seu fundador e organizador do Olobus 
Museum . Para divulgação de suas atividades 
editará um boletim cujo número inaugural Já. 
foi distribuldo, 

ASIA 

ESTAO NO PACtFICO AS MAIORES PRO
FUNDIDADES OCEANICAS - Segundo ex
plorações levadas a efeito no ano de 1951, estão 
localizadas no Oceano Pacifico as maiores pro
fundidades marinhas. Lembramos, por exemplo, 
que, a sudoeste da ilha de Guam (11° 19' lat. N 
e 142~ 15' long. E), foi encontre.da a protundl
dade de 10.836 metros . 

As fossas das FUlpinas e Bonln ou do Ja
pão possuem, respectivamente, 10.540 e 10.374 
metros . A fossa das Marianas, com 10.830 e 
10.504 metros, é considerada a mais protunda 
até agora conhecida. 

~Use o serviço de Informações 'do Conselho Nacional de Ge0grafia para dissipar suas d6.vldas 
e completar os seus Informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em espedal. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
, 
Integra da legislação de interêsse geográfico 

LEI N.0 1 778-B, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1952 

Aumi:nta para Cri 1000000,00 o valor da sub
venção concedida pela lei n. 0 720, de 28 
de mato de 1949, ao Instituto Histórtco e 
Geográfico Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta e eu promul
go, nos têrmos do art. 70, § 4. 0 , da Constituição 
Federal, a seguinte lei: 

Art. 1.0 - A subvenção concedida ao Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro pela 
lei n.0 720, de 28 de maio de 1949, passa a eer 
de Cr$ l 000 000,00 (um milhão de cruzeiros) 
anuais, a partir do exerciclo de 1952. • 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário . 

Senado Federal, em 20 de dezembro de 
1952. - Jo6.o Café Filho . 

(D.O. de 24-12-1952) • 

DECRETO N.0 32 435, DE 18 DE MARÇO DE 1953 

Concede autorização para funcionamento dos 
cursos de Filosofia, Letras Clássicas, Letras 
Neolatinas, Letras Anglo-Germánicas, GetJ· 
grafia e História da Faculdade Católica de 
Filosofia de Pelotas. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, Item I, da 
Constituição e nos têrmos do artigo 23 do de
creto-lei n.• 421, de 11 de maio de 1938, de
creta: 

Artigo único - l!: concedida autorização 
para funcionamento dos cursos de Filosofia, 

Letras Cli\aslcas, Letra.a Neolatinas, Letra.a 
Anglo-Germânicas, Geografia e História da Fa
culdade · Católica de Filosofia de Pelotas, man
tida pela Mitra Diocesana de Pelotas, com sede 
em Pelotas, no Estado do Rio Grande d.o Sul. 

Rio de Janeiro, 18 de março de 1953, 132.• 
da Independência e 64.º da República. 

GllTÚLIO VARGAS • 
E. Simõe11 Filho 

(D.O. de 4-IV-1953) . 

DECRETO N.O 32 606, DE 23 DE ABRIL DE 1953 

Autoriza o funcionamento dos cursos de Ftlo
sofia, Letras Neolatinas, Geografia e Histó
ria e Pedagogia da Faculdade de Filosofia 
de São Luis do Maranhão. 

o· Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, item I, 
da Constituição e nos tênnos do artigo 23 do 
decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, 
decreta: · 

Artigo único - l!: concedida autorização 
para funcionamento dos cursos de Filosofia; 
Letras Neolatinas, Geografia e História e Peda
gogia da Faculdade de Filosofia de São Luis do 
Maranhão, mantida pela Fundação Paulo Ra
mos e com sede em São Lula, capital do Es-
tado do Maranhão. · 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1963; 132.0 

da Independência e 65.0 da República. 

Gl.'TÚLio V ARGAS 
E. Simões Filho 

(D.O. de 28-4-1952). 

~AOS EDITORES: l:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registará 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibliografia referente à geografia brasileira. 



LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
, 
Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

Bahia 

LEI N.º 503, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1952 

Crta o muníctpto de Ptrftlba, desmembrado do 
de Mundo Novo. 

O Governador do Estado da Bahia 
Faço saber que a .Assembléia Legllllatlva 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - Fica criado o munlclplo de Pl

rltlba, desmembrado do de Mundo Novo, com 
os seguintes limites: 

Com o munlclplo de Mundo Novo: 
Começa na extremidade norte da serra da 

Canabrava, na reta que limita Mundo Novo 
com o morro do Chapéu; dai em reta até a ex
tremidade norte da serra dii. Fortuna; da! em 
reta até a nascente do riacho das Plabas por 
êste desce até sua foz no rio do Ouro; por 
êste abaixo até sua foz no rio Jaculpe. 

Com o munlc!plo de Morro do Chapéu: 
Começa na ponta da serra Canabrava, na 

reta que limita Morro do Chapéu e Mundo 
Novo e dai ainda em reta até o lugar Lagoa 
Redonda e dai ainda em reta até o rio Ja
culpe; desce por êste até a foz do -riacho da 
Serra. 

Com o munlc!plo de Miguel Calmon: 
Começa na foz do riacho da Serra, no rio 

Jacu!pe. e por êste abaixo até a foz do ·riacho 
do Ouro, no rio Jaculpe. 

Art. 2.0 - O munlclplo de Plrltlba será 
constltuldo por três distritos: Plrltlba (Sede), 
Largo e França . 

Art. 3.0 - Vetado. 
Art . 4.0 - Revogam-se as dlsPoslções em 

contrário. 
Palácio do Govêmo do Estado da Bahia, 28 

de novembro de 1952. - (as.) Luts REGI& PA
CHECO PEREIRA - E:z;pedlto . Pereira da Cruz. 

(D.O. do Estado da Bahia, de 11-XII-1952). 

LEI N.º 504, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1952 

Cria o muníctpio de Cansanç4o, desmembrado 
do de Monte Santo. 

O Governador do Estado da Bahia: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa .de

creta e eu sanciono a seguinte 1lel: 
Art. l .º - Fica criado o munlc!plo de 

CansançAo, desmembrado do de Monte Santo, 
com os seguintes limites: 

Com o munlclplo de Monte Santo: 
Começa no marco no lugar Jucurlcl, à mar

gem do rio do mesmo nome, e dai em reta 
ao marco no lugar Carlacá, à margem do rio 
do mesmo nome. 

Com o munlc!plo de Tucano: 
Começa no lugar Carlacá, à margem do rio 

do mesmo nome e por êste abaixo até sua foz 
no rio Itaplcuru. 

Com o munlc!plo de Serrinha: 
Começa na foz do rio Carlac6 no rio Ita

plcuru e pelo talvegue dêste acima até a foz 
no riacho do Saco ou Ribeirão; 

Com o munlc!plo de Santaluz: 
Começa na foz do riacho do Saco, ou Ri

beirão, no rio Itaplcuru e pelo talvegue dêste 
acima até a foz do rio do Peixe de Baixo. 

Com o munlc!plo de Queimadas: 
Começa na foz do rio do Peixe de Baixo, 

no rio Itaplcuru, pelo talvegue dêste acima até 
a foz do riacho do Encantado, pelo qual sobe 
até sua nascente; dai em reta até o marco no 
lugar Tanquinho; seguindo dai por outra reta 
até o marco no lugar Poço Redondo, à margem 
do rio Jucurlcl. 

Com o munlclplo de Itlúba: 
Começa no marco no lugar Poço Redondo, 

à margem do rio Jucurlcl e por êste acima até 
o marco no lugar Jucurlcl, na margem do rio 
do mesmo nome. 

Art. 2.º - O munlclplo de CansançAo ter6 
um distrito unlco, o da sede . 

Art. 3.0 - Vetado. 
Art. 4.o - Revogam-se as dlsPoslções em 

contrário. 
Palácio do Govêmo do Estado da Bahia, 28 

de novembro de 1952. - (as.) Luís Roas PA
CHECO PEREIRA - Expedito Pereira da Cruz. 

(D.O. do Estado da Bahia de 11-12-1952). 

LEI N.º 505, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1952 

Restaura o munlclpio de Acafuttba. 

O Governador do Estado da Bahia: 
Faço sabe que a Assembléia Legllllatlva de

creta e eu sanciono a seguinte lei : 
Art. 1.0 - Fica restaurado o munlcfplo de 

Acajutlba com os seguintes limites: 
Com o munlcfplo de Inhiimbupe: 
Começa no centro da lagoa do Brandão, dai 

em reta até a foz do riacho Pequara, no rio 
Ganugu, pelo qual sobe até a foz do riacho Je
nipapo, nesse rio. 

Com o munlclplo de Itaplcuru: 
Começa na foz do riacho Jenipapo no rio 

Ge.nugu, dai em reta até a nascente do riacho 
Pandengo, pelo qual desce até sua foz no rio 
Itaplcuru. 

Corri o munlclplo de Rio Real: 
Começa na foz do riacho Pandengo no rio 

Itaplcuru, pelo qual desce até o marco ezlsten
te no lugar Poço na margem do rio Itaplcuru. 
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Com o munic!pio de Esplanada: 
Começa no rio Itapicuru no marco do lugar 

Poço, da! em reta até o marco no lugar Sapé, 
dai em reta até o centro da lagoa Brandão . 

Art. 2.0 - Vetado. 
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 

contrlLrio. 
PallLcio do Govêrno do Estado da Bahia, 28 

qe novembro de 1952. - (as.) Lufs Rmxs PA
CHECO PEREIRA - Expedito Pereira da Cru.a:. 

(D.O. do / Estado da Bahia de 11-12-1952) . 

LEI N.0 506, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1952 

Cria o município de Tanquinho desmembrado 
do ~unicfpio de Feira de Santana . 

O Governador do Estado da Bahia : 
Faço saber que a Assembléia Legislativa de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - Fica criado o munic!pio de Tan

quinho desmembrado do munlcfplo de Feira de 
Santana e com os seguintes limites: 

Com Riachão de Jacu!pe; começa na foz do 
riacho dos Tocos no rio Jacu!pe, da! em linha 
reta até o marco da Passagem de Alecrim, no 
rio do Peixe ou Malhada d'Arela por êste acima 

·até a foz do riacho do Matão. 
Com o município de Serrinha: começa no 

rio do Peixe ou Malhada d'Arela na foz do 
Riacho do Matão, por êste asima até a sua 
nascente. 

Com Feira de Santana: começa na nas
cente do riacho do Matão seguindo dai em 
linha reta até a nascente do rio Calandro por 
êsse abaixo até o marco da Boa-Vista e dêste · 
em linha reta até o março do Poço de Laje no 
rio Jacuipe. 

Com IplrlL: começa no marco do Poço de 
Laje no rio Jacuipe e por êste acima até a foz 
do riacho dos Tocos. 

Art. 2.0 - O municlpio de Tanquinho será 
constituído de um distrito único, cujos limites 
serão os do art. 1. • desta lei. 

Art. 3.o - Vetado. 
Art . 4.0 Revogam-se as disposições em con

trlLrio . 
Palácio do Oovêrno do Eljtado da Bahia, 28 

de novembro de 1952. - (as.) Luís Rl:Gxs PA· 
CHECO PEREIRA - Expedito Pereira da Cru.a:. 

(D.O . do Estado da Bahia de 10-12-1952) 

CONVtNIO FIRMADO ENTRE O I.B.G.E. E O 
GOVf:RNO DO ESTADO 

Convênio fitmado entre o Instituto Brasllei
ro de Geografia e Estatlstica e o Govêrno do Es
tado da Bahia através da Secretaria da .Agricul
tura, Indústria e Comércio, na forma como abai
xo se declara. O Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatistl.,a e o Govêtno do Estado da Ba
hia, devidamente representados, o primeiro pelo 
seu Presidente, Desembargador Florêncio Carlos 
de Abreu e Sllva e o segundo pela Secretaria da 
Agricultura, Indústria e Comércio do Estado da 
Bahia, representada, neste ato, por seu bastante 
procw:ador engenheiro agrônomo Valdiki Cardo
so de :Moura, firmamº' presente acôrdo, referen
te ao desenvolvimento, custeio e organlzaçl\.o dos 
serviços cartográficos que o Conselho Nacional 
de Geografia realiza no território do Estado da 
Bahia, sob as condições e cláusulas seguintes: 
1.0 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística se compromete através do Conselho 
Nacional de Geografia, a conservar duas turmas 
de topografia e uma de astronomia em opera-

ções no território do Estado da Bahia, até que 
sejam completados os trabalhos de campo, des
tinados à confecção das fôlhas de 1 : 250 000 que 
abrangerão o referido território. - 2 .º Os tra
balhos de campo constarão ,de camlnhamentos 
expeditos, apoiados em posições astronômicas e 
completados por altimetria aneróldlca. Com 
êsses trabalhos serão amarradas, corrigidas e 
completadas as fotografias aéreas de "trlmetro
gon" de que dispõe o Conselho. 3.0 - As fôlhal' 
de 1 : 250 000 serão impressas a 4 côres, no for
ma to de 1° x 1°30, com curvas de nível esque
mlLtlcas, equidistantes de 5<I metros. Da tira
gem respectiva, 100 exemplares serão entregues 
pelo primeiro acordante ao segundo. 4.• - O 
Conselho, no prazo do presente acôrdo, que é 
de três (3) anos, a contar da data de sua assi
natura, se e'sforçarlL por terminar no decurso do 
ano de 1954, a publicação das fôlhas de 
1 : 250 000, que abrangerão o território baiano. 
5.0 

- O segundo acordante contribulrlL, anual
mente, Qté o ano de 1954, inclusive, a titulo de 
contribuição para a realização dos traba],hos 
cartogràficos constantes das clàusulas 1.• e 2.• 
do presente Convênio, com a importância de 
CrS 200 000,0-0 (duzentos m11 cruzeiros), que, 
neste exerc!cio financeiro, é relati\'\\ à verba 
211-4-1-17, da Secretaria da Agricultúra, cons
tante do orçamento do Estado, e que serlL en
tregue ao primeiro acordante, de uma só vez, 
no segundo trimestre de cada ano. 6. 0 - A Im
portância a 'que se refere A clàusula i .• serlL 
depositada no Banco do Bras11 S. A., nesta ci
dade do Salvador, em favor do primeiro acor
dante, em conta corrente na Secção de Poderes 
Públicos, Convên!.o E. 7.• - A importância da 
contribuição do segundo acordante serlL empre
gada, pelo primeiro, de acôrdo com as conve
niências técnicas e administrativas do serviço, 
podendo ser aplicada em pagamento de pessoal, 
aquisição de material, ou prestação de serviço. 
8.0 ,_ Anualmente, no primeiro trimestr'e, am
bos os acordantes estabélecerão, préviamente, o 
programa de trabalho do ano respectivo. 9.0 -

É admitida a poss1bil1dade, pelos acordantes, 
de emprêgo da verba num contrato, com em
prêsa nacional Idônea, do recobrimento aeroto
~ogràflco das zonas não abrangidas pelas foto
grafias do "trlmetrogon". Nesse caso, o segundo 
contratante reforçará, dentro das possibilidades 
orçamentàrias da Secretaria a que pertence, a 
contribuição em favQr do primeiro acordante, a 
fim de ser atendida esaa despesa extraordlnlL
ria. 10.0 - O segundo acordante garantlrlL a 
movimentação, no território baiano, do pessoal 
e material utilizados nos trabalhos referentes à 
reàlização do presente convênio. E, con\o, assim, 
combinaram e ajustaram, vai o presente con
vênio, depois de lido e achado conforme., assi
nado, respectivamente, pelo Desembargador Flo
rêncio Carlos de Abreu e Silva, e engenheiro 
agrônomo Valdlkl Cardoso de Moura, procurador 
da Secretaria da Ag,rlcultura, Indústria e Co
mércio , em nome das partes acordantes, na 
pres~nça das duas testemunhas abaixo firmadas. 
Em tempo, na cláusula (6. 0 ) onde se lê: "nesta 
cidade do Salvador'', leia-se: "na cidade do 
Salvador" . - Rio de Janeiro, 29 de outubro 
de 1952: (as.) Florêncio C. de Abreu e Silva, 
Va!diki Cardoso de Moura, Luts de Sousa, en
genheiro civil, casado, residente em Niterói, à 
Alameda São Boaventura, 1156. - Benedito 
Quintlno dos Santos, engenheiro civil, casado, 
residente à rua Esplrito Santo, 2 258 - Belo 
Horizonte - Registrado conforme original em 
14 de novembro de 1952. (a.) In~s Brand4o · 
Dutra, EscriturlLrla "G", Extrai a presente có
pia do llvro próprio, às fôlhas 120 v., do Serviço 
de Admln1stração da SAIC, eu, Beatriz Bali.ia 
de Oliveira, Aux. Arq. VII - em 17-11-52. 

Conferido - Em 17 de novembro de 1952. -
E!sa Bets de Olwetrà, Aux. Escrit.• cl. "D". 

(D.O. do Estado da Bahia de 18-11-~2) 
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Minas Gerais 

DECRETO N.0 3 989, DE 15 DE ABRIL DE 1953 

Beorganl.i:a o mretório Beglonol do Conselho de 
Geografia, no Estado de Mtnas Gorais. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, 
usando de suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de reorganizar o 
Dlretqrio Regional do Conselho Nacional de 
Geografia, no Estado de Minas Gerais, criado 
pelo decreto-lei estadual número ·92, de 29 de 
abril de 1938, a fim de que possa melhor pres
tar os serviços que .lhe são conferidos nos têr
mos do decreto federal número 1 527, de 24 de 
março de 1937, e Regulamento referendado pela 
resolução número 31, de 10 de julho do mesmo 
ano, da Assembléia Geral ; 

Considerando ainda, que compete ao Govêc
no designar quém deverá integrar o referido Di
retório, de acôrdo com o que dispõe o artigo 12 
do Regulamento baixado com o aludido decreto 
federal número 1 527; 

Resolve : 

Art. 1.0 - Ficam designados para servir no 
Diretório Regional do Çonselho Nacional de 
Geografia; 

a) como Presidente nato, o Secretário de 
Estado da Viação e Obras Públicas; 

b ) como Secretário nato e suplente do Pre
sidente, o Olretor do Departamento Geográfico 
do Estado. 

Art. 2. 0 - O Diretório a que se refere o ar
tigo 1.0 se comporá dos seguintes elementos: 

a) Os Chefes de Divisão do Departamento 
Geográfico; 

b ) O Diretor do Departamento Estadual de 
Estatistlca; 

c) O Diretor do Departamento de Assl.s
têncla aos Munlclplos, da. Secretaria do ln· 
terior; 

d) Representante do Dep~ento de Es
tradas de Rodagem do Estadq; 

e) O Chefe do Departamento de Estudos 
Econômicos e Legislação Fiscal, da Secretaria 
das Finanças; 

/) . O Superintendente do Departamento de 
Terras, Matas e Colonl.zação, da secretaria da 
Agricultura; 

g) Um profeSllOl' de Geografia, da Secreta
ria da Educação; 

h) O Chefe do Departamento de Engenha
ria Sanitária, da Secretaria de Saúde e Assl~
têncla . 

Art. 3.0 - Será designado um funclonárlD 
para Secretário-Assistente . 

Art. 4.0 - 'tste decreto entrará em vigor, na 
data de sua publlcação, revogadas as dlspOBl
ções em contrário . 

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 
15 de abril de 1953. - JUllCJ:LINO KUBITBCHEK 
DE OLIVEIRA. - AcUlfo Costa, respondendo pelo 
exPedlente da Secretaria da Viação . 

"Minas Oerala'', (órgão oficial do Estado), 
de 16-4-1953. 

~ A fotografia. é um excelente documento geográfico, desde que se saiba exata.mente o local 
fotografado. En vle ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorlm!cas que 
possuir, devtdamente lecendadas. 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

XII Assembléia Geral 1952 
, 
Integra das resoluções ns. 378 a 391 

Resolução n.0 378, de 24 de outubro· de 1952 

Formula votos de aplauso aos governadores dos estados de Mato Grosso, Goiás, 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, ~anta Catarina e Rio Grande do Sul. 

A Allaembléle. Geral do Conselho Nacional de 
Geografle., usando de suas e.trlbulções, e 

Considerando que os senhores governe.dores 
dos este.dos de Mato Grosso, Goiás, Mine.a Ge· 
rats, São Paulo, Pe.re.ná e Bante. Ce.te.rlne. se 
reuniram, em São Paulo, ein 1950, com o obJe· 
tlvo de estabelecer e.s bases de. ple.nlfice.ção de 
obras de lnterêsse geral na. be.cle. do Pe.re.ná; 

Consldere.ndo que e. êsse convênio se asso- · 
clou o senhor governe.dor ·do este.do do Rlo 
Ore.ode do Sul; 

Considerando que, em setembro do corrente 
e.no, os senhores governe.dores se reuniram, uma. 
vez me.is, em Põrto Alegre, . em decorrência. do 
mesmo convênio, 

RESOLVE: 

Artigo único - Fonnule.r votos de aplauso 
e.os senhores governe.dores dos este.dos de Mato 
Grosso, Golé.s, Minas Gere.is, São Paulo, Pe.re.ná, 
Bante. Catarina e Rio Grande do Sul, pelas reu
niões reallze.das para resolver os problemas co
muns da be.cle. Pe.re.ná-Urugue.1. 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1952, 
e.no XVII do Instituto. - Conferido e nume
re.do: José Veríssimo da Costa Pereira, Secretá
rio-Assistente. - Visto e rubrice.do: Luls Eu· 
gênio de Freitas Abreu, Secretárlo-Gere.l, lote· 
rlno. - Publlque-se: Floréncio de Abreu, Pre· 
sldente. 

Resolução n.0 379, de 27 de outubro de 1952 

Institui programas de reuniões culturais no Conselho. 

A Assembléia. Geral do Conselho Nacional de 
Oeografíe., usando de sue.s e.trlbulções, e 

Considerando que uma de.a missões do Con
selho Nacional de qeograne. é promover e.s e.ti· 
vlde.des geográficas no pais; 

Considerando que as reuniões culturais de 
caráter geográfico devem ser estlmule.de.s pelo 
Conselho Ne.clone.l de Geografia.; 

Considerando que e. resolução n.0 181, de 5 
de fevereiro de 1945, do D.e . , que dispõe sõ· 
bre reuniões cultura.is, deve ser revigore.de. com 
modlflce.ções, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - As reuniões culturais do Conse

lho, organize.das pela Secrete.rie.-Gere.l obJetl• 
ve.m não só o estudo de assuntos técnicos e 
clentlflcos, de 1nterêsse e e.tua.Ilda.de para e.s 
e.tlvlde.des do Conselho, de maneire. metodoló• 
glce. moderna, como te.m bém têm em viste. ser· 
vir de Instrumento de e.proxlme.ção do Conse
lho com os diferentes núcleos de estudiosos da 
Geografia. do Brasil. 

Art. -2.0 - O programa das reuniões cultu
rais compreenderá: 

1) Tertúlle.s quinzena.is e 2) Mesas redoo· 
de.s bimestre.is . 

Art. 3.0 - A tertúlia. quinzenal consistirá 
na. apresentação de um assunto sõbre metodo· 
logla ou ce.rtografle. e sõbre e. geografia. ou e. 
cartografia do Bre.sll e. ser tre. te.do por um 
técnico sujeitando-se e. comunicação a debate, 
Interlocutório ou posterior. 

§ 1. • - A tertúlle. será presidida. pelo Se
cretário-Geral do Conselho ou, no seu impedi· 
menta, pelos diretores das Divisões de Oeogn.f1a 
ou de Cartografia., ou e.iode., no impedimento 
dêstes, pelos seus substitutos. 

§ 2.• - Pare. ce.de. tertúlia. . será convide.do 
pelo Secretário-Geral, ouvidas e.s Divisões téc· 
nicas do Conselho, um geógrafo ou um ce.rtó• 
grafo; 

§ 3.0 - Custeará o Conselho e.a despesas de 
condução e este.da no Rio de Janeiro, a que fõr 
obriga.do o geógrafo ou cartógrafo convide.do, 
cabendo a todo conferencista. uma. gratl!lce.· 
ção m!nlme. de Cr$ 1 000,00 (mll cruzeiros). 

§ 4. 0 - o assunto a ser ventile.do em ce.de. 
tertúlia. será objeto de entendimentos, nos 
que.is o Secretário-Geral procurará obter a 
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apresentação de um estudo original , que seja 
de lnterêsse para a Revista Brasileira de Geo
grafia, ou que se enquadre nos objetivos e pro
gramas das reuniões culturais ou dos demais 
serviços do Conselho. 

§ 5.0 - O resumo ou a integra da tertlllla 
deverão ser apresentados, por escrito, pelo 
autor. 

§ 6.0 - Consideram-se do Conselho os direi
tos autorais das comunicações feitas nas ter
túlias. 

Art. 4. 0 - Sempre que a conveniência dos 
serviços das Divisões de Geografia e CancltPa· 
fia o exigir, haverá mesas-redondas &Obre qum
tões de lnterêsse nos campoe da Geografta oa 
da Cartografia. 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Veríssimo da Costa Peretra, Wretit.
rlo-ABBlstente. - Visto e rubricado: Lut. Bu
génto de Frettas Abreu, Secretário-Geral, Inte
rino. - Publique-se: F!oréncio de Abreu, Pre· 
sldente. 

1 Resolução n.0 380, de 2'7 de outubro de 1952 

Dtspõe sôbre o direito de aposentadoria dos servidores do Conselho Nacional de 
Geografia. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando que o artigo 10 da lei n .• 756, 
de 8 de Janeiro de 1949, assegurou aos servido
res efetivos do Conselho Nacional de Geografia 
o direito à aposentadoria, na forma vigente 
para os funcionários públicos civis da União; 

Considerando que aos servidores extranu
merárlos é também assegurado o direito à apo
sentadoria; 

Considerando a necessidade de ser regula· 
mentado o dispositivo legal, a fim de que o 
Conselho po886 dar-lhe cumprimento, 

RESOLVE: 
Artigo único - Fica o Diretório Central do 

Conselho Nacional de Geografia autorizado a 
elaborar normas regulamentares necessárias à 
aplicação do direito de aposentadoria aos ser
vidores do Conselho Nacional de Geografia, de 
acôrdo com a legislação vigente para o funcl..._ 
nallsmo civil da União. 

Rio de Janelro, 27 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: Joaé Verfssimo da Costa Pereira, Secretá
rio-Assistente. - Visto e rubricado: Lula Eu
génio de Frettas Abreu, Secretário-Geral, l.nte
rlno. - Publique-se: Florénci o de Abreu, Pre· 
sldente. 

Resolução rt,0 381, de 28 de outubro de 1952 

Ratifica os atos dos Diretórios Central e Regionais no período de setembro de 
1951 a outubro de 1952. 

A Assembléia Geral do Conselho Na<;lonal de 
Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando que, de acOrdo com o Regula· 
mento do Conselho, os atos dos Diretórios Cen
tral e Regionais estão sujeitos ao 'F'e/erenaum 
da ABBembléla; · 

Considerando terem sido apresentados nesta 
XII sessão da Assembléia Geral projetos de re
solução que alteram a organização da Secreta
ria-Geral constante da resolução n.• 400, do 
Diretório Central, 

RESOLVE : 
Art. 1.0 - Ficam ratificados os atOB, delibe

rações e resoluções dos Dlretórlos Central e Re
gionais do Conselho, no período de setembro de 
1951 a outubro de 1952. 

Art. 2.0 - Em relação à resolução n.0 400, 
de 28 de dezembro de 1951, do Diretório Cen· 
tral, expressa a Assembléia Geral a convenlên· 
ela de ser o aseunto cuidadosamente reconsi· 
derado pelo Diretório Central, na oportunlda· 
de da elaboração do Regimento da Secretaria
Geral. 

Art. 3.0 - A.s a~rações Introduzidas pela 
resolução n .0 400, do Diretório Central, e ainda 
não postas em execução, ficarão suspensas. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado : José Verfssimo da Costa Pereira, Secre~ 
rlo-Aselstente. - Visto e rubricado : Lufa E'lr 
génio de Freitas A breu, Secretário-Geral Inte
rino. - Publique-se : F!oréncio de Abreu, Pre
sidente. 

Resolução n.0 382, de 28 de outubro de 1952 

Fixa a quota de representação e ajuda de custo dos delegados e membros com
ponentes da Assembléia Geral. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando que são órgãos supremos deli
berativos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca a Assembléia Geral do Conselho Na
cional de Estatlstlca e a Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Geografia, compostas am
bas de delegações federais e estaduais; 

Considerando a conveniência da equiparação 
dêsses pagamentos atrtbuidos aos delegados e 

membros componentes da Aseembléla Geral do 
Conselho N11.clonal de Geografia; 

Considerando que o Secretário-Assistente da 
Aseembléla Geral do Conselho Nacional de Geo· 
grafia é o único membro da Mesa que não re
cebe gratificação de representação; 

Considerando que os encargos e responsa
bilidades do Secretárlo-Aselstente nos trabalhos 
da A.ssembl~la, bem como suas condições de re
presentação, equivalem aos dos delegados. 
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RESOLVE: 

Art. 1. • - 1: fixe.de. em Crt 7 000,00 e. quota 
de representação e.tribulde., e. titulo de Indeni
zação qe despesas, e.os delegados ou membros 
componentes de. Assembléia Gere.! do Conselho. 

• Art. 2.• - Os delegados de.e unidades tede
rade.e, além de. quota previste. no artigo ante
rior, perceberão CrS 1 000,00, como e.Jude. de 
custo. 

Art. 3.• - O Secreté.rio-Asslstente fe.ré. Jus 
à quota de representação fixe.de. no e.rt. 1.0 

deste. resolução. 
Art. 4.• - A fim de e.tender e.o aumento 

das despesas previstas neste. resolução, pare. e. 
presente Assembléia Gere.!, fica suplemente.de., 
ne. Importância de CrS 90 000,00, e. Verba 4 -

Consignação II - Subconslgne.ção 25 do orça
mento do Conselho. 

Pari.grafo único - Os recursos de que trate. 
e. suplementação previste. neste artigo serão 
obtidos mediante destaques· de Crt 30 000,00, 
de. Verba 4 - Consignação II - Subconstgne.
ção 30, e de CrS 60 000,00 de. mesma. Verba e 
Consignação - Sub-consignação 52 Ru
brica a. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Verlssimo da Costa PBTeíra, Secreté.
rlo-Aeslstente . - Visto e rubrice.do: Luls Eu
gênto de Freitas Abreu, Secteté.rio-Geral, Inte
rino. - ~bllque-se: Florêncio de Abreu, Pre
sidente . 

Resolução n.0 383, de 28 de outq.bro de 1952 

D1spõe sôbre aquisição de materiacl permanente ou de consumo . 

• . A Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geografia, usando de sue.e atribuições, e 

Considerando e. necessidade de serem bai
xadas normas que venham facilitar o cumpri
mento da legislação relativa à aqulelção de me.
teria!, 

RESOLVE: 

Art. 1. 0 - A aquisição de me.teria! perma
nente ou de consumo pele. Secrete.ria-Geral do 
Conselho Nacional de Geografia, seré. feita me
diante concorrência pública, concorrência 
administrativa, ou colete. de preços, e. saber: 

a) concorrência administrativa ou colete. 
de preços pare. e.s compras e.tê cinqüenta mil 
cruzeiros (CrS 50 OQ0,00); 

b) concorrência administrativa para e.s 
compras Bl\l)erlores 1\ cinqüenta mll cruzeiros 
até cento e cinqüenta mil cruzeiros ••...•.... 
( Crt 150 000,00) ; 

e) concorrência pública para as compr:as 
superiores e. cento e cinqüenta m!l cruzeiros 
( Crt 150 000,00). 

Art. 2.• - O ·Presldente do Instituto poderé. 
dls1>ensar e. realização qe ,concorrência pública 

ou administre.tive., fazendo-se a aquisição me.. 
dle.n te colete. de preços: 

a) pare. os fornecimentos que, por cl:r;cuns
tê.nclas Imprevistas ou de lnterês.se do Institu
to, não permitam e. pubUcldade ou e.s demoras 
exigidas pelos prazos de concorrência; 

b) nos demais casos expressamente pre
vistos ne. leglsle.çê.o federal. 

Paré.grafo único - Para as e.qulslções até 
cinco m!l cruzeiros (Cr$ 5 000,00), realizadas pe
las Secções de Campo, poderé. ser também dis
pensada a colete. de preços, quando e.s condi
ções locais ou a natureza dos trabalhos.não o 
permitirem. 

~rt. 3. 0 - O Presidente do Instituto bai
xe.ré. em porte.ria e.s normas complementares 
necessé.rle.s à fiel execução desta resolução, ob
servada a legislação em vigor. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1952, 
e.no XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Veríssimo da Costa Pereira, Secreté.
rlo-Asslstente. - Visto e rubrice.do: Luís Eu
gênio de Freitas Abreu, Secreté.rto-Geral, Inte
rino. - PubUque-se: Florêncio de Abreu, Pre
sidente. 

Resolução n.0 384, de 28 de outubro de 1952 

Autoriza o Diretório Central a discriminar as verbas orçamentárias do Conselho 
para o exercício de 1953. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando que, de e.côrdo com a e.Unee. g 
do § 1.0 do art. 20 do Regulamento do Conselho, 
e. Assembléia Geral tem como atribuição ex
presse. e. distribuição dos recursos financeiros de. 
entidade; · 

Considerando que o quantitativo global que 
o govêrno federal distribui e.o Conselho Nacio
nal de Geografia, só é conhecido por ocasião de. 
publicação da lei de meios; 

Consldere.ndo que, l:ie.bltue.lmente, essa lei 
é pubUce.de. no fim de cada exerclclo, no inter
valo, portanto, dos trabalhos da Assembléia 
Geral; 

Considerando que, nos têrmos do art. 22 do 
Regulamento do Conselho, o Diretório Central 

tem competência para resolver as questões téc
nlco-e.dmlnlstre.tlve.s, rele.clone.das com e.a ati
vidades do Conselho, ad-re/erendum de sua As
sembléia Geral. 

RESOLVE: 

Artigo único - Fica o Diretório Central au
torize.do a discriminar e.s verbas orçamentárias 
do Conselho Nacional cte Geografia para o exer
clclo de 1953, de acôrdo com o quantitativo que 
lhe fôr destinado na lei de meios da União. 

Rio de Janeiro, 28 qe outubro de 1952, 
e.no XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado : José Veríssimo da Costa Pereira, Secreté.
rlo-Asslstente. '- Visto e rubricado: Luls Eu
g~nto de Freitas Abreu, Secreté.rto-Geral, Inte
rino. - Publique-se: Florêncio de Abreu, Pre-
stdente. ' 



LEIS E RESOLUÇÕES 3111 

• 

Resolução n.0 385, de 28 de outubro de 1952 

Autoriza o órção executivo do Conselho a participar das comemoraç6es do cin
qüe7!tenárto do Tratado de Petrópolis. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando ser o Acre o mais antigo dos 
nossos territ6rios fedenUs; 

Considerando que, no ano de 1953, ocorrerá 
o cinqüentenário da assinatura do Tratado de 
Petrópol1s; 

Considerando que o f!i>Vêrno do território 
vai promover uma série de comemorações rela
tivas a êsse magno evento histórico. 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Recomendar à Secretaria Geral 
a elaboração de monografia geográfica sõbre o 
Acre, à semelhança da que foi feita para os 
territórios dq Amapá e do Guaporé. 

Parágrafo único - Essa monagrafia deverá 
estar conclulda em tempo de servir de oontti
buição do Conselho às comemorações proje
tadas. 

Art. 2.0 - Sugerir ao Presidente do Ins
tituto a constituição . de uma com1saão que re
presente o C.N.G., naquele território, par oca
sião das comemorações do clnqüentenário da 
assinatura do Tratado de Petrópolis. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado : José Verbsimo da Cqsta Pereira, Secretà
rio-Assistente. - Visto e rubricado: Lufa Eu
gt!nto àe Freitas Abreu, Secretário-Geral, inte
rino. - Publ1que-se: FZoréncio àe Abreu, Pre· 
sidente. 

Resolução n.0 386, de 28 de outubro de 1952 

Formula apêlo para a manutençO.o do sistema de revisões qütnqüenais na divisO.o 
territorial. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando as vantagens da sistematiza
ção da divisão territorial constante do decreto
l'ei n. 0 311; 

Considerando que a Constituição Federal 
foi omissa quanto à · manutenção do sistema de 
revisões qüinqüenais; 

Considerando, entretanto, que algumas uni
dades têm seguido o sistema preconizado no re
ferido decreto-lei, 

RESOLVE : 

Art. 1.• - A Assembléia Geral do Conselho 
Naciona1 de Geografia formula veemente apêlo 
aos governos dos estados e dos territórios e às 

Aasembléias Legislativas Estaduais, no sentido 
de manter-se o aistema de revisão qüinqüenal 
do decreto-lei n. 0 311, de 2 de março de 1938, 
quer para a divisão teqitorial, quer para a to
ponlmia. 

Art . 2.0 - O Presidente do Instituto plei
teará Junto às autoridades de que trata o artigo 
anterior, a adoção daquele Sistema. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Vertssimo àa Costa Pereira, Secretá
rio-Assistente. - Visto e rubricado : Lufa Bu
gi'nto de Freitaa Abreu, Secretário-Geral, inte
rino. - Publ1que-se: Flort!ncto de Abreu, Pre
sidente. 

Resolução n.0 387, de 28 de outubro 'de 1952 

Estabelece provtdihicia sôbre os trabalhos de natureza reg1Qnal organizados pela 
Secretaria-Geral do Conselho. 

A Assembléi!L Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando a possibilidade de ocorrerem 
omissões em trabalhos regione.Ja elaborados neste 
Conselho, omissões que poderã9 ser sanadas, 
uma vez que sejam ouvidos os Diretórios Re
gionais, 

RESOLVE : 

Artigo único - A Secretaria Geral do Con
selho Nacional de Geografia enviará aos Dire
tórios Regionais respectivos, para que recebam 
sugestões, antes de encaminhados à impressão, 

os trabalhos de natureza regional que não te
nham cunho de responsab111dade pessoal. 

Paràgrafo único - Os Diretórios Regionais 
deverão pronunciar-se no prazo máximo de 90 
dias, contados da data do recebimento dos ori
ginais. 

Rio de Janeiro: 28 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Vertssimo àa Costa Pereira, Secretâ
rio·Assistente . - Visto e rubricado :, Lufs Eu
gt!nio de Freitas Abreu, Secretário-Geral, inte
rino. - PUbUque-se: FZoréncio àe Abreu, Pre• 
sidente. 

Resolução n.0 388, de 29 de outubro de 1952 

Recomenda a criaçO.o da carreira de Almoxq..rif e. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, ueantlo de suas atribuições, e 

Cons1derando a falta, na Secretaria-Geral 
do C .N .G., da carreira de Almo:mr1te; 

Considerando que o elevado valor do mate
rial, a cargo do Setor de Almoxarifado, aconse
lha remuneração adequada aos funcionários que 
nêle exercem sua atividade, 
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RESOLVE: 

Artigo único - Recomendar ao Diretório 
Central que estude a inclusão, no quadro úni
co dos servidores da Secretaria-Geral, da carrei
ra de AlmolUl.rlfe. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Ver18simo da Corta Pereira, Secretà
rlo-Asslstente. - Vl.sto e rubricado: Lufa Eu
génio de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Inte
rino. - Publique-se: Florc!ncio de Abreu, Pre
sidente. 

Resolução n.0 389, de 29 de outubro de 1952 

Cria a Comissão Nacional da Untão Geográfica Internacional e dispõe sôbre a 
criação da Comissão Organizadora do XVIII Congresso Internacional de 
Geograíia. 

• A Assembléia Geral do Conselho. Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Conalderando que a criação do C . N. G. de
correu, em parte da "conveniência da partici
pação do Brasil nos empreendimentos clentlfl
cos Internacionais" (Decreto n.• 1 527, de 24 de 
março de 1937), participação agora assegurada 
pela adesão do Brasil à União Geográfica In
ternacional; 

Considerando que o estatuto da União Geo
gré.flca Internacional prevê a ·existência, em 
cada pais, de Comissão Nacional constltulda por 
Iniciativa da Instituição estabelecedora da ade
são à U .G.I.; 

.Conalderando ter sido por Intermédio do 
C.N .G . que o Brasil aderiu à União Geogré.
flca Internacional e, conseqüentemente, cabe 
ao referido conselho a Iniciativa de criar a co
missão Brasileira; 

Considerando que a resolução do Diretório 
Central n. 0 365, de 4 .de julho de 1950, que criou 
a Secção Brasileira da mesma União Geogn!.flca 
Internacional, não foi, até a presente data, exe
cutada e não atende, na estrutura que estabe
leceu, às normas tradicionais da U.G.I.; 

Considerando que o Brasil foi escolhido 
para sede do XVIII Congreaso Internacional de 
Geografia, a realizar-se em 1956, por Iniciativa 
da União Geográfica Internacional; 

Considerando a convenlênc.,la de ser insta
lada, com brevidade, a ComlSJão Nacional da 
União Geogn!.flca Internacional, a fim de que 
êsse órgão crie a Comissão Organizadora do 
XVIII Congreaso Internacional de Geografia; 

Considerando que para eficiência do certa
me é necessária a participação de quantos, por 
todo o Braall, se dedicam à Geografia, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Criar a Comissão Nacional da 
União Geogrt\flca Internacional, no Brasil, e re
vogar a resolução n. 0 365, de 4 de julho de 1950 
do Diretório Central. 

Art. 2.0 - Cabe à Comissão Nacional servir 
de elemento de ligação junto à União Geogré.
flca Internacional e tratar dos assuntos a ela 
referentes, promovendo, junto ao Conselho Na
cional de Geografia, as medidas necessé.rlas à 
efetiva participação de nosso pais nas Iniciati
vas da União. 

Art. 3.0 - A Comissão Nacional da União 
Geogré.flca Internacional compõe-se de: 

a) - um representante de cada uma das 
seguintes Instituições: 

Conselho Nacional de Geografia; 
Academia Brasileira de Ciências; 
Associação dos Geógrafos Brasileiros; 

Sociedade . Brasileira de Geografia; 
Conselho Nacional de Pesquisas; 
Instituto Histórico e Geogré.flco Brasileiro; 

b) · - três geógrafos representantes eleitos, 
das universidades federais, estaduais e particu
lares; um representante eleito dos Institutos 
históricos e geográficos dos estados; 

e) - o geógrafo brasileiro que fizer parte 
da Comissão Executiva da União Geogré.flca In
ternacional; 

d) - oito geógrafos escolhidos pelos mem
br<lti a que se referem as allneas anteriores, doa 
quais cinco residentes nos estados, escolh1do1 
nas diferentes regiões do pais. 

Art. 4.• - A Comissão Nacional elegeré. o 
presidente e o secretário executivo, e ballUl.rá 
seu regimento Interno. 

Art. 5.0 - As despesas com a Comlasão Na
cional da U. G. I.. serão custeados por verba 
própria, solicitada ao Govêrno Federal pelo Pre
sidente do I.B .G.E. 

.Art . 6. 0 - A Comissão Nacional, criada por 
esta resolução, deverá promover, com a maior 
brevidade e em amplas bases nacionais, a cons
tituição da Comissão Organizadora do XVIII 
Congresso Internacional de Geografia, de que 
será presidente nato o Presidente do I.B.G.B. 

Parágrafo único - O c .N .G . fica autori
zado a prover de pessoal necessário a Secreta
ria da Comissão. 

Art. 7.0 - A Comissão NacJonal da U.G.I., 
entrará em entendimentos com o Ministério das 
Relações Exteriores. e tomará medidas julga
das necessárias para assegurar bom êxito ao 
XVIII Congresso Internacional de Geografia. 

Parágrafo único - o Presidente do I.B.G.E. 
providenciará no sentido de que a sessão da 
Assembléia do Conselho Nacional de Geografia 
de 1956 coincida, nesta capital, com a reunião 
do XVllI Congresso Internacional de Geografia. 

Art. 8.0 - Recomenda-se à Comissão Nacio
nal da União Geográfica Internacional que, da 
composição da Comissão Organizadora do XVIII 
Congresso Internacional de Geografia, façam 
parte representantes do Serviço Geográfico do 
Exército, Diretoria de Hidrografia e Navegação 
do Ministério da Marinha, Ministérios da Aero
náutica, da Agricultura e das Relações Exterio
res e Prefeitura do Distrito Federal. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado : José Verlssimo da Costa Pereira, Secretá
rio-Assistente. - Visto e rubricado: Lufs Eu
génio de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Inte
rino. - Publique-se: Floréncio de Abreu, Pre
sidente. 
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Resolução n.0 390, de 29 de outubro de 1952 

F'ormula novo apélo a respeito da separação dos cursos de Geografia e História 
nas faculdades de Ftlosojia. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
:le Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando a necessidade sempre reiterada 
da separação dos cursos de Geografia e História 
para melhor preparo dos técnicos, tanto geógra
ros como / historiadores; 

Considerando que já foi aprovado na Câ
mara o projeto de lei n.• 101, de 195:ll, que aten
:le a essa aspiração, 

RESOLVE: 

Artigo único - A Assembléia Geral do Con
selho Nacional de Geografia formula encarecido 

apêlo ao Senado Federal para que tenha rápido 
andamento o projeto de lei n.0 101, de 1952, que 
separa os cursos de Geografia e História. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado: José Vemstmo da Costa Pereira, Secretá
rio-Assistente. - Visto e rubricado: Luta Eu
gl!nto de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Inte
rino. - Publique-se: Florl!ncto de Abreu, Pre
sidente. 

Resolução n.0 391, de 29 de outubro de 1952 

Ratifica os atos do Diretório Central e Diretórios Regionats relativos ao período 
de 1 de janeiro a 30 de junho de 1952. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando que os atos dos Diretórios 
Central e Regionais, relativos ao periOdo de ja
neiro a junho, Inclusive, de 1949, deixaram de 
ser ratificados expressamente com a resolução 
316, de 12 de setembro de 1950, da Aasembléla 
Geral, embora tenham prOduzldo tOdos os seus 
efeitos; 

Considerando que se faz mister esta ratlfl· 
cação, a fim de evitar-se dúvidas futuras sôbre 
a validade dos referidos atos, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Ficam ratificados os atos prati
cados pelos Diretórios Central e Regionais do 

Conselho entre primeiro (l.º) de janeiro e 
trinta ( 30) de junho e os atos dos Diretórios 
Regionais baixados entre setembro de 1950 e 
agôsto de 1951 . 

Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1952, 
ano XVII do Instituto. - Conferido e nume
rado : José Verissimo da Costa Peretra, Secretá
rio-Assistente. - Visto e rubricado : Luis Eu
génto de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Inte
rino. - Publique-se: F!orl!ncio de Abreu, Pre
sidente. 

aF O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Blbllotec:a, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográflco, destina.D.
do-se êste à guarda de documentos como seJam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento ' que .possuir s6bre o território brasileiro. 

I 
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